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 املعجمعن  ةنبذ
 

ر ىلع حوايل  ت اجلسم األسايس  1111حييبوي معجم املصطلحات األثارية الُمصوَّ مصطلح ومفردة شَّكَّ

يف لغة علم اآلثار وإدارة املصادر الرتاثية وامليباحف، و د تم ترتيب املعجم حسب انلظام األلفبايئ 

، ووضع أمام لك مصطلح معناه باللغة العربية بعبارة واضحة وخميبرصة، وتم إدراج بعض زيياإلجنل

يسطا  الرسومات والصور اتلوضيحية، وتمت مرااعة أهمية املصطلح عند الرشح عنه، فظار املعجم م

املصطلح اذلي يبحث عنه مدعما  بأمثلة توضيحية ليك ييبمكن الطالب وابلاحث من معرفة معىن 

 صحيحبشلك 
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لو ُغِّير هذا لاكإ أحسون، : أين رأيُت أنه   يكيبب إنساإ  ايبابا  يف يومه إ   ال يف غده"

، وهو ديلول   م هذا لاكإ أفضل، وهذا من أعظم الِعَبر ولو زيد اذا لاكإ ُيسيبحسن، ولو ُ در

رشر  قص ىلع مُجلة الير  " ىلع استيالء انلَّ

 

 القايض ابليساين
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 تمايد
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
والسياحة جبامعة احلسو   اآلثارهذا املعجم عندما بدأت اتلدريس يف  سم  تأيلف فكرة ينلقد جاءت

وازدادت رغبيت جبمع هذه املصطلحات ونرشوها عنودما  موت بيبودريس موادة  ، م2113اعم  بن طالل

 إىلالطلبة امللحة واملاسوة  حباجةآنذاك حيث شعرت  ،نصوص ومصطلحات آثارية باللغة ا جنلزيية

وتشوجعت ىلع نرشو هوذا   ،لعدم وجود مثل هوذا املعجوم  ؛معجم مصور للمصطلحات اآلثارية توفر

العمل بعد أإ اتلحقت بالعمل يف جامعة اإلمارات العربية امليبحدة الويت اعيبمودت اللغوة اإلجنلزييوة 

توفر مؤلفوات علميوة بلغيبوه  إىل أحسست حباجة الطالب العريب بشلك اعم إ مؤخرا  لغة لليبدريس، 

معاجم ميبخصصة وشامله تسواعده ىلع اتلعامول موع املصوادر واملراجوع اإلجنلزييوة  إىل، إضافة األم

بيبوأيلف  وميبواضعا   امليبخصصة بيرس وساولة، وعليه فقد وجدت أنه من واجيب أإ أ دم جادا  بسيطا  

 .حد سواءللطالب وابلاحث ىلع  يكوإ عونا   أإاملعجم اذلي آمل  اهذ

 ،من مصوطلحات ميبعلقوة بالعموارة يداي بدأت أمجع لك ما تقع عليه ومنذ اتلحايق بالعمل اجلاميع

و لك من الكيبب امليبخصصوة ومون بعوض من املصطلحات، واملسكواكت وغِّيها  ،والفخار ،والفنوإ

 1111 حووايل ىلع شيبملتمكنت من مجع مادة هذا املعجم اذلي يحىت  ،املعاجم الواردة يف  ائمة املراجع

 .ومفردة مصطلح
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 فمناا ما هوو  تيوين ،األصلاملصطلحات الواردة يف هذا املعجم ليست مجيعاا اجنلزيية  أإ إىلويشار 

 ،غوِّي اإلجنلزييوة األصول لمفورداتلصوي  اجلموع  بوددراجو د  موت  ،سايم أو فرنيس أو يوناين  أو

يويبمكن الطالوب  لويكمثلوة توضويحية بأ مودعما   يكوإ املعجم ميسوطا   أإ اإلماكإراعيت  در و

 إ املصطلح اذلي يبحوث عنوه بشولك صوحيح، و  احسوب هوذا العمول  معىن وابلاحث من معرفة

تلقوديم معواجم يف ابلوذل  الزمالء الكرام يف وطننا العريب الكبِّي اذلين اجيبادوا أعمالبلعض  اميبدادا  

  .ميبخصصة يف علم اآلثار

بعبوارة باللغة العربية ناه ووضع أمام لك مصطلح مع ،أجبديا   يبا  لقد تم ترتيب مصطلحات املعجم ترت

وتموت مورااعة أهميوة املصوطلح  ،بعض الرسومات والصور اتلوضويحية إدراجوتم  ،واضحة وخميبرصة

 .عند الرشح عنه

رجو أإ جيد فيه بعض ضاتله، اموا العريب الكريم، ألآلثاري وابلاحث واهذا املعجم للقارئ  أ دم وإ 

 املالحظوات بدبوداءدرجوة أتوم وأشومل، و لوك  إىلنا  يف الوصول باذا املعجم واتع جد منهأ رجو أإأ

العمول فاوذا  اهلل سيبدركاا يف طبعات  ادمة إإ شاءاخذ باا وآاهلامة،  واإلضافاتوا نيبقادات ابلناءة 

 .ىلافبيبوفيق من اهلل سبحانه وتع أصبتفمن نفيس واإ  أخطأتهو من عمل بين اليرش فاإ 

 إلجيوادو اتلقودم نو وعونا   ،للطلبة وابلاحث  عونا   ،بالرغم من نوا صه ،يكوإ هذا املعجم أإمل وآ

  .سع وأشملأومعجم 
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وىلع  .واملرسول  األنييواءرشف أوصىل اهلل وبارك ىلع سيدنا حممود نسألك اتلوفيق والسداد،  إناامهلل 

 .أمجع وصحبه  آهل

 املؤلف

3/2/2132 

ارات العربية امليبحدةاإلم -مدينة الع   

zeyad.mahdi@gmail.com 
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 شكر وتقدير
 

، والصوالة والسوالم ىلع أرشف األنييواء واملرسول  سويدنا حممود وىلع آهل وآ ئهاحلمد هلل ىلع نعمه 

 :وصحبه أمجع ، أما بعد

 

م جبزتم هوذا العمول،  أإفبعد فدإ الشكر من تمام انلعم،  يول الشوكر ومجيول   يسوعين إ  أإ أتقود 

هوذا العمول  إخوراجيف م سواهمن و ف ميع وساندين و دم يل يود العووإ واملسواعدة، و للك العرفاإ

ادلايبووره األخ والصديق زكريا انلعيموات، ادلايبوور فووزي أبوو دنوه،  واخص باذلار ،بصورته احلايلة

ادلايبوور هواين هياجنوه  األسويبا ، محوزه املحاسونه سيبا  ادلايبوراألعمر الغول،  ادلايبوررنده  ا يش، 

 .سليماإ اذلييبواألسيبا  ادلايبور 

يف  تيبلموذت ىلع أيوديام اذليون األفاضول ألسواتذيأيضا خبالص شكري وتقوديري  ويرسين أإ أتقدم

اعئلويت  أفرادمن  أتقدم فلام مين أصدق املشاعر والعرفاإ، اما وجامعة مانشسرت،  األردنيةاجلامعة 

ميبناإ ملا تعوودت ىلع تلقيوه مونام مون حوب وتفاوم ودعوم معنووي بفيض من الشكر والعرفاإ وا 

 .أ دم شكري وعظيم اميبناين للك من تعاوإ ميع وساهم يف اجناز هذا العملو  ،وتشجيع

ضل اهلل ومنيبه وكرمه عيل، وإإ تنت األخرى فمين ف، فباملعجمهذا  إعدادفاإ انت  د وفقت يف 

مساهمة ميبواضعة تادف إىل تقديم مادة تساعد الطلبة والشيطاإ، وأسأل اهلل أإ يكوإ هذا العمل 

 .وابلاحث  املايبم  واآلثاري 
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فلك أياا القوارئ : واخيبم الكيم هنا بكلمات حول تأيلف الكيبب  بن  يم اجلوزية رمحه اهلل القائل

صفوه وملؤلفه ادره وهو جتشم غراسه وتعبه، ولك ثموره، وهوا هوو  ود اسويبادف لسواام الراشوق ، 

 .عذر إىل اهلل من الزلل واخلطأوأسيب

 .وآخر دعوانا أإ احلمدهلل رب العامل 

 املؤلف
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A 
 

Abaciscus طعة صغِّية مون لوح صغِّي  ،
 احلجارة تسيبخدم لصناعة الفسيفساء
Abaculus  مكعبووات صووغِّية تكوووإ
زجاجية يف الغالب وتسويبخدم لعمول لوحوات 
 فنية
Abacus  ،اجلزء العلوي مون اتلواج ادلوري

    -:انظر الشلك اتلايل. طبلية اتلاج

 

                     
Abamurus ركزية ،داعمة حائط  
Abaton, Abatos  مصووطلح يسوويبخدم

يف  ادلخول ايلوه  وزأي ماكإ   جي إىللالشارة 
مثل صحن املعبد و دس ا  داساملعبد   

Abbasids ساللة عربية تولت  :إالعباسيو
 إىلوهم ينيبموإ  ،م 3258-151احلكم ما ب  

 العباس عم الرسول صىل اهلل عليه وسلم
Abbeville  مو وع يف فرنسوا عوي فيوه ىلع

الفؤوس ايلدويوة وا دوات ثنائيوة  العديد من
تقنيوة الصوناعة املموزية هلوذه  وسميت ،الوجه

با بفيليه املنطقة  

Abbevillean Culture  اثلقافووووة
ثقافة صناعية سوميت باوذا ا سوم : األبفيلية

بيفيل يف فرنسا، واكنوت أنسبة إىل مو ع سانت 
تسىم سابقا باحلضارة الشيلية وتعوود للفورتة 

(م.ق 351.111-531.111ما ب    

Abbevillian Biface  الفأس األبفيلية
انظر الشلك اتلايل . ثنائية الوجه  

 

  
Abbey  مصووطلح يسوويبخدم ل  لووة ىلع

، سوةوااملباين اليت تسكناا مجوااعت مون القس
سةواانيسة، جممع  س أودير   

Ablaq إنشووائيةتقنيووة زخرفيووة : ابووالق 
اسووويبخدمت خوووالل العرصوووين ابلزينطووو  

ويه تقوووم ىلع اسوويبخدام   احلجوور  واإلسوواليم
نظوور الشوولك أ .والطوووب املشوووي يف آإ معووا

-:اتلايل  
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Abolla (مفورد) Abollae (مجوع)  رداء
يونواين وروموواين مصوونوق موون  طعووة وحوودة 

نظور أ .وجة ومثييبوه بموربط عنود الر بوةمزد
-:الشلك اتلايل  

 

Aboriginal أصيل، حميل، وطين  
Abrasion حك، اشط  

Abraxas, Abrasax or Abracax 

Stones  يذ وتمائمواحجارة تسيبخدم ايبع .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Abrevoir  ِ ط ب  حجارة ابلناءراب  
Absciss (مفوورد) Abscissas (مجووع) 

أفقية إحداثيات  
Absidiole  احلنية الصغِّية اليت ينيبيه باوا

انظوور . تتدرائيوة أولكنيسووة  الورواق اجلوانيب
-:الشلك اتلايل  

   
Absolute Chronology ريخ أاتلووو

وهو مصطلح يطلق ىلع اتلقنيات الويت املطلق 
األثريةتعط  تارخيا مطلقا للىق   

Absolute Dating  اتلاريخ املطلق 
Abstraction جتريد 
Abutment انظوور الشوولك . ايبووف العقوود
:اتلايل  

 
Abydos Ware  فخار من : أبيدوسفخار

وجوود يف  (فلسووطيين-سوووري) انعوواين أصول
وموا ووع سوقارة و أبيوودوساملقوابر امللكيوة يف 

يوؤرخ هوذا ، ويف مرصو العليوا أخرىمرصية 
املرحلووة اثلانيووة موون العرصوو  إىلالفخووار 

-:انظر الشلك اتلايل. الَبونزي املبكر  
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Acacia  نوووق خشووب تإ يسوويبخدم يف
الصوونااعت القديمووة وخصوصووا يف صووناعة 

  ، السنطالسفن
Acaena  ا وودام  31 تسوواويوحوودة  يوواس
 يونانية  ديمة
Acanthus  نبووات ا تنثووه وهووو نبووات
 اخلنشووار حيووث اسوويبخدم اعنرصوو زخووري

انظوور الشوولك . يف اتلوواج الكووورني أسووايس
-:اتلايل  

 

 

 
Accadian, Akkadian نسوبة أكوادي ،

الووويت تنوووت اعصووومة  أكووودمدينوووة  إىل
(م.ق 2351-2151) األكادية اإلمَباطورية  

Accelerator Mass Spectrometry 

(AMS)    طريقة تأريخ تقوم ىلع انيبقاء
يف العينة  33وحساب  رات الكربوإ املشع 

 املراد تارخياا 

Accidental Color  لووإ يويبم احلصوول
ىلع السوطح املوراد زخرفيبوه  ألوواإعليه خبلط 

  بدوإ ختطيط مسبق
Accidental Destruction  تدمِّي غِّي

يبعمدم  
Accompaniment  زخرفة تزين زخرفوة
 أخرى
Accouplement  أو األعموودةزوج موون 

:انظر الشلك اتلايل. ادلاعمات املزدوجة  

 

Accoutrement الرومواين عدة اجلنودي 
للخدموة  عملية اتلجاوزي، وغِّيها لحةأسمن 

   الرومانية العسكرية

Acculturation  األفوووواكرانيبقووووال 
واملعيبقدات والعوادات واتلقايلود عون طريوق 

، تيين ثقافوة ا تصال واتلفاعل ب  املجيبمعات
 أجنيية
Accumulation تراكم 
Accuracy  د ة  
Acute arch أنظور الشولك .  ووس رموي
:اتلايل  
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Aceramic  مووا  بوول الفخوواري، مووا  بوول
  صناعة الفخار

Aceramic Neolithic   دور مون أدوار
العرصوو احلجووري احلووديث سووبق ااتشوواف 

م .ق 1111-8511الفخار ويعارص الفرتة ما ب  
الشوواميف بووالد   Acetabulum (مفوورد) 

Acetabula (مجع)  اووب تإ يسويبخدمه
 الروماإ تلقديم اخلل
Achaea ا سم القديم بلالد ايلوناإ: آخيا  
Achaeans اسم يسيبخدم ل  لة : اآلخيوإ
ىلع اإلغريق و لك نسبة إىل جدهم أخاسيوس 
 حسبما يرد يف األساطِّي
Achaemenid ىلأو، امخينيوة ويه امخيين 

حيووث تبوودأ هووذه الفارسووية  اطوريوواتاإلمَب
 551 حبووايله رموع حكوم  وو اإلمَباطورية

 111م وتنيبيه بموات داريووس اثلالوث اعم .ق
م.ق  

Acheulian صوناعية زيوزية  تقنيوة: أشويل
من العرص  األخِّيصنعت خالل ادلور  ألدوات

و ود سوميت هوذه الصوناعة  ،احلجري القديم
 يف أشوولمو وع سوانت  إىلباذا ا سوم نسوبة 

الفوؤوس واهم ما يمزي هوذه الصوناعة  ،فرنسا
.الوجا   ات  

Acheulean Biface   الفأس اآلشويلة
-:انظر الشلك اتلايل . مشذبة الوجا   

 

 
Achilles  شخصوية يونانيوة اسم)اخيلوس 

انظر الشولك . طروادةوهو بطل حرب ( خرافية
  -:اتلايل

 

Achromatic لوإ هل   
Achzib Ware  فخار فينوي  مصوقول هل

 مون العرصو بطانة محراء يؤرخ لو ور اثلواين
  احلديدي
Acid  حامض  
Acicular مدببابري الشلك ،  

Acquisition ا يبناء 
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Acre وحدة لقياس مساحة  األرايض : األكر
 وتساوي حوايل أربعة اآلف مرت مربع
Acrolith  من مادة أكيتمثال مصنوق من 

انظوور الشوولك . (اخلشووب واحلجوور موون اعدة)
-:اتلايل  

 

Acropodium عم تمثوال اعدة ابِّية تد .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Acropolis لكمووة يونانيووة : األكروبووول

ىلع  األمثلوةومن  ،وتعين املدينة العليا األصل
-:انظر الشلك اتلايل. أثينا أكروبول لك   

 

Across Field  ايبابة ماكإ السوك وغوِّيه
انظور الشولك . أفو بشلك  قديةانل ىلع القطع

-:اتلايل  

 

Acroterion (مفووورد) Acroteria 

 هالزخرفوة اسويبخدم أنوواقنوق مون  :(مجع)
زء اجلوو ايلونوواإ لنييوو  الواجاووات وخصوصووا

انظوور . وأطرافاووا اللوحووات املثلثووة موون األىلع
-:الشلك اتلايل   

 

Active Maintenance صيانة فعالة 
Aculeate  هل طرف حاد 
AD "Anno Domini"   لكموة  تينيوة

وتسويبخدم هوذه " يف سونة سويدنا"ين حرفيا عت
   بعد امليالدتلعين  األيام

Adad و ود األكوادياهل العواصوف : حدد ،
عند السومري  القدماء حيوث  اإلهلعبد هذا 

أيضاللعواصف واألمطار  إهلاتإ   
Adaptation  ف يُ كر تر  
Addoresed  مصطلح يطلق ىلع اتلماثيول

تكوإ بوضع معااس بلعضاا ابلعض عندما  
Adena احلضارات اليت  امت  إحدى: ادينا

 بوول  ىلواأل األلووف إىلوتعووود  أمريكووايف 
 امليالد
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Adhesives مواد تسيبخدم للصق : اللواصق
امليبكرسة األثريةاملواد   

Adjustment of Coordinates 

اإلحداثياتتصحيح   

Adobe طوووب جمفووف غووِّي لووط طيووين ،
-:الشلك اتلايلانظر  .حمروق  

 

Adorn  ُزركش، يُ زخرفزين، يُ ي  
Adornment زينه، زخرفة 
Adulteration  الفنيووة  األعمووالتزويوور
 وتزييفاا
Aduncous معقوف، هل طرف مثين 
Adventus  وصووول  إىلمصووطلح يشووِّي

 أو  املرااووز إحوودى إىلالروموواين  اإلمَباطووور
املامةاملدإ   

Adyton, Adytum ادلاخوويل  ءاجلووز
وهووذا اجلووزء  موون املعبوود ايلونوواين( اخللووي)

انظوور الشوولك . األ ووداسحييبوووي ىلع  وودس 
  -:اتلايل

 
  

Adze, Adz دوم،  طاعة   

AE , Æ  خيبصار يسويبخدم عنود وصوف ا
املسكوكة مصنوعة مون  أإيعين واملسكواكت 

الَبونز أوانلحاس   
Aedes دينية اعدة ما يكووإ  أهمية بناء هل

جزء من مبوىن  إىلمعبد، مصطلح  تيين يشِّي 
القيادة الرومانية ويشولك اعدة اجلوزء اخللوي 
اامن  

Aedicule (مفورد) Aediculae (مجوع) 

جزء صغِّي يف ابليت الروماين ىلع شلك حنيوة 
انظور . توضوع فياوا املوذابح واتلماثيول جانيية

-:الشلك اتلايل  

 

Aegean اجيةحبر  إىلنسبة ، إييج  
Aegean  Civilization  احلضوووارة

اليت  ةيطلق ىلع احلضار حوهو مصطل: اإلجيية
خووالل العرصوو  اجيوة اموت يف ايلونوواإ وحبوور 

 الَبونزي
Aegicrane (مفووورد) Aegicranes 

 أوزخرفوة الكسويكية ىلع شولك رأس  (مجع)
 مججمة ماعز
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Aegis  زيوس ومنِّيفا باإلهل رداء مرتبط .
-:شلك اتلايلانظر ال  

 

Aelia Capitolina القدس 
Aeolic Order أ وودم-:الطوراز ا يوويل 

انظوور الشوولك . ايلونوواين األيوووينطوورز اتلوواج 
-:اتلايل  

 

Aerarium حيث تنت  اخلزينة الرومانية
يف خوواص مكيبووب بسوواتروإ و اإلهل يف معبوود

 الساحة العامة بروما
Aerial Camera  تمِّيا  اتلصوير اجلوي  
Aerial Navigation    علم املالحة
 اجلوية
Aerial Photographs صور جوية    
Aerial Photography  علم اتلصوير
 اجلوي
Aerial  Reconnaissance  مسووح

احد تقنيات املسح األثري: جوي  
Aerial Triangulation   اتلثليث
 اجلوي

Aerial Survey مسح جوي 
Aerial View منظر جوي 
Aesthetic Value يمة مجايلة  
Aetoma يونواين) حافوة معبود الكسوييك-
(روماين  

Aes   ناس ما يكوإ  اعدة)معدإ غِّي ثم
انلقوود يف العصوور  إلنيباجاسيبخدم ( برونز أو

 القديمة
Afalo Man اسوم يطلوق ىلع : إنساإ افالو

علياووا يف ااووف بقايووا اإلنسوواإ الوويت ُعووي 
باجلزائر ويوؤرخ لو ور امليبوأخر مون العرصو 
  احلجري القديم
Affronted  ُهواجِ م  
Agate  ،احلجووارة  أنووواقنوووق موون عقيووق

:انظر الشلك اتلايل. الكريمة  

 

Ageing   عملية تعيبيق الصلصال برتكه ملدة
  بل ابلدء بتشكيله أشار 1 

Agents of Decay عوامل تلف 
Agger  ارض منيسووطة ىلع احوود جووانيب

، داعموات م32 حووايلالطريق الروماين بعرض 
  حتمل ابلناء املقبب يف الكنائس ابلزينطية
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Agoge  انلظام العسكري يف اسبارطة ببالد
هذا انلظوام األطفوال بودءا مون يلزم وايلوناإ 

سنوات باتلدريب العسكري 1عمر    

Agora السواحة العاموة يف املدينوة : اجوورا
أصبح املصطلح  وي الفرتات امليبأخرة ايلونانية
انظر . ماكإ ا جيبماق السيايس العام إىليشِّي 

-:الشلك اتلايل  

 

Agoranomos  لقوب الشوخص اذلي تإ
ىلع الساحة العامة يف  لإلرشافينيبخب سنويا 

 املدينة ايلونانية
Agrafe حجر عقد مزخرف بنحوت بوارز .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Agrarian societies   املجيبمعوووات
 الزراعية
Aguilla مسلة 
AH "Anno Hegirae" أي : عد اهلجرةب

وسولم  هبعد هجرة سيدنا حممد صىل اهلل عليو
م 122اعم    

Ahmarian اسم أطلق ىلع تقنية : ا محرية
صناعية حجرية وجدت يف عرق األمحر يف 
 فلسط  
Aigrette انظر الشولك . حلية تزين اخلو ة
-:اتلايل  

 

Aileron ىلع  أوشوولك نصووف مجلوووين   و
نصف لوحة مثلثة شلك  

Aisle  انظر . جانيب للكنيسة زيىش أو رواق
  -:الشلك اتلايل

 
Akito عيد رأس السنة اجلديدة عند : ااييبو
 ابلابلي 
Akkad, Akkadian  أكد، أكادي :

شعب سايم حل  إىلمصطلح أكادي يشِّي 
حمل السومري  يف بداية األلف اثلالث  بل 

هذا العرص باعيبالء  ازدهريالد حيث امل
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رسجوإ األكادي العره  وتأسيسه لساللة 
(م.ق 2351 -2131)حاامة   

Ala  املشواةمصوطلح رومواين يعوين وحودة 
-511بو   أفرادهواح عدد وااملساعدة اليت يرت

، الغرفووة الصووغِّية الوويت حتوويط شووخص  3111
 بصحن املعبد ا تروسيك
Alae روماينساحة ابليت الب حميطة جنحةأ .
-:انظر الشلك اتلايل  

  
Alabaster  حجر ابيض شفاف :اسرتبلا  
Alabastron (مفورد) Alabastra or 

Alabastrons (مجوووع) تنوووت   ووووارير 
تسيبخدم حلفظ الزيووت والعطوور حيوث تإ 
هلا بدإ ضيق، نااية مسيبديرة وفيبحوة واسوعة 

-:انظر الشلك اتلايل. أيديوليس هلا   

 
Alb  يليسووه القووس  ثوووب ابوويض طويوول

-:انظر الشلك اتلايل. للصالة  

 

Albarello  واعء ىلع شووولك برميووول تإ
انظور . اجلافة واألدويةيسيبخدم حلفظ املراهم 

-:الشلك اتلايل   

 

Alcove اعدة مووا تكوووإ  حنيووة ابووِّية
-:يلانظر الشلك اتلا. منفردة  

 
Alexander the Great  ا سووكندر

-151)وهو ملك مقودونيا  (الكبِّي)املقدوين 
(م.ق 121  

Alidad  جزء مون ا صوطر ب يؤخوذ بوه
 ارتفاق الكوااب
Aliform جنايح الشلك 
Alkaline  مادة  لوية 
Alkaline Glaze تزجيج  لوي 
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Allées couvertes   مصطلح فرنيس
األصل يسيبخدم ل  لة ىلع جمموعة مقابر 
تعود للعرصين احلجري احلديث واحلجري 

وجود مدخل  إىلانلحايس وهذه املقابر تفيبقر 
 حمدد، هلا حجرات دفن طويلة 
Alloy  مزيج معدين أوخليط  
Alloying أكوي أودن  تقنيوة خلوط معو 

معدإ جديد إلنيباج  
Alluvial  طميي، رسويبغريين ،  

Alluvium طميي 
Almohad Style  نمط فين وجد يف

املوحدين ويؤرخ للفرتة  إىلاسبانيا وينسب 
م تقريبا 3211-3311ما ب    

Almonery  غرفة اتلَباعت بداخل ادلير 

Almshouse كيةت  

Alpha Recoil Dating  طريقة تأريخ
ة تسيبخدم تلاريخ املعادإ يف الفخار علمي

.واحلمم الَباكنية  

Altamira Caves  ااوف اتلامِّيا بشمال
اسبانيا حيث عي فياا ىلع رسوومات جداريوة 
 تعود للعرص احلجري القديم
Altar جمسوم  و سوطح مسويبو تإ موذبح ،

اتلذترية  أويسيبخدم ملمارسة الشعائر ادلينية 
عليوه القوراب  اجلنائزية  حيث تنت تراق  أو

  -:انظر الشلك اتلايل. لآلهلة

 
Altar-pace  املنصة اليت يقوم علياا مذبح
 الكنيسة
Altimeter   مقياس ا رتفاق  
Amazons نساء حماربات يرد : ا مازونات

انظور الشولك  .يوةاإلغريق األساطِّي ارهن يف 
-:اتلايل   

 

Amber  اارماإ 
Ambo انظر الشلك اتلايل. منَب الكنيسة:-  

 

Ambulatory   املمر اذلي حييط  أوالرواق
. اجلزء ادلاخويل مون املعبود أوبايلك الكنيسة 

-:انظر الشلك اتلايل  
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Amethyst  اجلمشت حجر :اميثيست  
Amica Principis  لقوب تإ يطلوق ىلع

الروماين اإلمَباطور أصحاب  
Amice طاء يليسه القوس عنود الصوالةغ .
  -:انظر الشلك اتلايل

 

Amorphous  غِّي ميببلور، غِّي منظم 
Amouquian افة صناعية ثق: العمقية
ظارت يف منطقة العمق يف سوريا وتؤرخ 
 للعرص احلجري احلديث
Amorites  ىلع  أطلووقاسووم : أ موووري
الشوعوب الوويت اعشوت يف الصووحراء السووورية 

بوالد موا بو  انلاورين يف بدايوة  إىلوانيبقلت 
 األلف اثلاثلة  بل امليالد
Amphiprostyle  معبوود هل صووفاإ موون

 ،األمووايمجلووزء احوودهما ىلع طووول ا األعموودة
انظور الشولك . اخللويىلع طول اجلزء  واآلخر

-:اتلايل  

 

Amphitheatre مودرج دائوري الشولك .
   -:انظر الشلك اتلايل

  
Amphora (مفوورد) Amphorae or 

Amphoras (مجوع) فخواري ضويق  إنواء
العنق تإ يسويبخدم عنود ايلونواإ والرومواإ 

الزيوت وغِّيهوا واخلمور وختزين ونقل حلفظ 
-:انظر الشلك اتلايل. من املواد  

 
 
Amphoriskos (مفووووووووووورد) 
Amphoriskoi (مجوع)    مطورة  أوجورة
صغِّية تنت تسيبخدم حلفوظ موواد اتلجميول 

-:انظر الشلك اتلايل. والزيوت والعطور  
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Amphyctionic League, 

Amphictyonic  حتواد دويوالت املودإ إ
ايلونانية اليت بقيت مسيطرة ىلع معبود ابولوو 

ايلوناإ بالد يف ديلي يف  
Ampulla و بدإ دائري ور بة ضيقة  إناء 
 أو تإ يسوويبخدم حلفووظ السوووائل والعطووور

انظوور الشوولك . الزيووت املقوودس يف الكنيسووة
-:اتلايل  

 

Amulet  انظوور الشوولك .  ، تميمووةتعويووذه
-:اتلايل  

 

Amun املرصي وهو ملك ا هلة أموإ اإلهل .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Amygdaloid نوووواق الصوووخور أحووود أ
 الَباكنية
An, Anu بالد ما  آهلةاهل السماء وكبِّي : نوآ
.ب  انلارين  
Anachronism خييوة، حود  رمفار ة تا
 يف غِّي ماكنه الصحيح
Anadem مَّكل بالغار تاج  
Anaglyph  ح زخرفة بارزة أوت نر  
Anakleteria حيبفوال بطلويم تإ يقوام إ
 عندما يبل  امللك سن الرشد
Analysis   حتليل  
Anastole تبعااشعر يونانية ا ةصفيفنوق ت 

 وين وتظار يف مجيع رسوماتهدا سكندر املق
-:انظر الشلك اتلايل. ومنحوتاته  
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Anastylosis جوووزاءعمليوووة ربوووط األ 
  موادة أثريوة أواملاشمة من بنواء  أوصدعة امليب

ضابلع ببعضاا    

Anat سوامية شومايلة  آهلوة: عنات أو انات
. غربية  

Anatolia احلديثة يه تركيا :  األناضول
و د عرفت عند الكيباب الالكسيكي  باسم 
 آسيا الصغرى
Ancestorism عبادة األسالف 
Ancestor-worship  سالف عبادة األ  
Ancient  تليد، زيعن يف القدم ديم ،  
Ancile  مقطوع جوانيب )درق هل شلك زيوزي

-:انظر الشلك اتلايل(. يواضيق وشلك بيض  

 

Ancipital  ثنايئ الطرف 
Andabatae  املجووادلوإ أواملصووارعوإ 

يليسووإ خوو  بودوإ فيبحوات  ناذلي الروماإ
 عند عيونام
Andementi  لكمووة  تينيووة تسوويبخدم
 لوصف عملية رصف الفسيفساء
Andesite Rocks  صخور نارية 

Anepigraphic  مصطلح يطلوق ىلع ءء
   حيمل ايبابة
Anepigraphic Coin    طعوة نقديوة 

-:اتلايل انظر الشلك. حتمل ايبابات  

 

Angle  ية اوز  
Anglo-Saxon  مصوووطلح يطلوووق ىلع
الشووعوب اجلرمانيووة الوويت غووزت واسوويبوطنت 

اخلووامس والسووادس   بريطانيووا يف القوورن
 للميالد
Angular  مزوي 
Anhydrite  جيس  
Aniconic   ة ىلع لومصطلح يسويبخدم ل
 ءء   حيمل صورة اخيبم مثال
Animism عبووادة املظوواهر الطبيعيووة ،
انيةروح  

Ankh  مفيباح عنخ وهوو رموز احليواة عنود
-:انظر الشلك اتلايل. املرصي  القدماء  

 

Anklet اسوارة تليس ىلع السا  ، خلخال 
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Annals سجالت تارخييةحويلات ،  
Annealing َبيوود اتلتسووخ  وال عمليووة

ط ء للمعادإابل  
Anno Domini (AD) بعوود املوويالد 

(لسالمميالد املسيح عليه ا)  
Anno Hegirae (AH)  بعوود اهلجوورة 

((ص)هجرة سيدنا حممد )  
Annona  رضيبة رومانية تنوت تودفع ىلع

واكنت ترصد نلفقات اجليش القمح  
Annulets ىلع شولك وريودة توزين  يوةحل

، ادلوري اجطبليوة اتلو أسفليف  املوجود انليبوء
عنرصووو زخوووري  ظاووور ىلع بعوووض انلقوووود 

لعصووور الوويت سووكت خووالل ا روبيووةواأل
-:انظر الشلك اتلايل. الوسطى  

 

Annunciation  مصوووطلح )اليشوووارة
(يسيبخدم يف فن اتلصوير املسيي  

Anonymous مغفل ، مبام 
Anta (مفرد) antae (مجع)  داعمة مربعة

 أوحتدد جانيب مدخل املعبود الرومواين  الشلك
-:انظر الشلك اتلايل. ايلوناين  

 

Antechamber حجرة انيبظار داخلية  

Ante-chapel  جزء مون املصوىل املسويي
 حيث يقع يف جايبه الغربية
Antefix (مفوورد) Antefixae (مجووع) 

الوويت تغطوو   الرأسووية أوالعموديووة  الزخووارف
الرومانيوة  أوناايات سطوح املعابد ايلونانيوة 

 ألوواححىت ختي الفواصل ب   ا تروسكية أو
-:انظر الشلك اتلايل. القرميد  

 
Anteris داعمة، ركزية 
Antesignani  جنوودي مشوواه روموواين

.للجيش األماميةيكوإ اعدة يف الصفوف   
Anthemion  شوولك زخرفووة نباتيووة ىلع

انظوور . أ يووينسوعف انلخيول تووزين العموود 
  -:الشلك اتلايل
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Anthesteria  ةايلونانيوو األعيوواداحوود 
ونيسيوس وهو مرتبط بفويبح يد باإلهلاملرتبطة 

 جرار انلييذ
Anthropoid و مالمح برشية  
Anthropoid Coffins ت الويتاتلوابيو 

و د شاعت هذه اتلوابيوت  حتمل مالمح برشية
، حيث توؤرخ تلوك وجنويب فلسط  يف مرص

 إىلالوويت عووي علياووا يف جنووويب بووالد الشووام 
-:انظر الشلك اتلايل. العرص الَبونزي امليبأخر  

 

Anthropology وبولوجيووا، علووم ا ني
 وأعوراق بأصونافوهو علوم خيويبص  اإلنساإ

 اليرش 
Anthropomorphic  مصطلح يسويبخدم

 إنسوانيةاليت هلا خصائص  األشياءل  لة ىلع 
إنساينهلا شلك  أو  

Anticum  املعبد الروماين حيث  أجزاءأحد
د أموام م  عر يقع ب  الصحن املركزي والرواق المُ 

-:انظر الشلك اتلايل. املعبد، واجاة املعبد  

  

Antiquarian  آثارياآلثارميبجر ،  
Antiquarianism ملادة اثلقافية دراسة ا
 للمايض
Antiquary  اآلثارجامع  
Antiquity اآلثار 
Antoninianus  وحوودة نقديووة فضووية

و د ادخل  دينارين روماني  تساويرومانية 
.   م235اووراالك اعم  اإلمَباطووورهووذه العملووة 

-:انظر الشلك اتلايل  

 

Anubis اهل اتلحنووويط عنووود : أنووووبيس
 املرصي  القدماء
 

Anvil سنداإ 
Anvil die  اذلي تإ  األسووفلالقالووب

سك املسكواكتليسيبخدم   
Anvil Technique السونداإ ويه  تقنية

شوظايا صووانية ابوِّية  إلنيباجتسيبخدم  تقنية
-:انظر الشلك اتلايل. وسميكة  
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Apadana   مصطلح فاريس يشِّي إىل صالة
ا سيبقبال يف  صور احلاكم الفرس ا مخيني  

، وتيبألف هذه الصالة من (م.ق 518-113)
بناء مسيبطيل ابِّي هل سقف مدعوم بعرشات 

:أنظر الشلك اتلايل. األعمدة  

  

Apene  رهوا حصوان  جينوق عربات سباق
ملبيووة وتنووت تسوويبخدم يف األلعوواب األ اثنو 

انظور . انلقديوة اإلصداراتوظارت ىلع بعض 
-:الشلك اتلايل  

 
Aperture فيبحة، نافذة ، طال ية  

Apex الوويت تإ يرتوودياا الكانووة  القبعووة
-:انظر الشلك اتلايل. الروماإ  

 

Apex Stone احلجر العايل، حجر القموة  .
-:انظووووووووور الشووووووووولك اتلوووووووووايل  

 

Aphrodite احلوب عنود  آهلوة: افرودايوت
. ايلوناإ  

Apocrypha  ادلينيووة  األسووفارجمموعووة
 ايلاودية املشكوك يف صحيباا 
Apodytarium   غرفة تغيوِّي املالبوس يف

-:انظر الشلك اتلايل. احلمام الروماين  

 
Apollo وهوو اهل  قاإلغري آهلة إحدى: ابولو
  اتلنبوء واملوسيىق وادلواء
Apophyge  زخرفة مقعرة الشلك  أوحلية

انظور الشولك . و اعدتوه تقع ب  بدإ العموود
-:اتلايل  

 
Apostles  ُاحلواريوإسل املسيحر ،  
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Applied Decorations زخارف مضافة 
Appliqué  لوحوة مزخرفوة تنوت  أوشلك
تعمل اعدة بقالوب وتلصوق ىلع سوطح معو  

-:انظر الشلك اتلايل. جلدراإ مثالت  

 

Apron عيببوة مزئر، مربع بوارز مزخورف ،
. رصح معوو  أوجوودار  أوناتئووة حتووت شووباك 

-:انظر الشلك اتلايل   

 

Apse  .انظر الشلك اتلايل:-  حنية الكنيسة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apsidal  مصووطلح يسوويبخدم يف العمووارة
ية بناء تكوإ اعدة  ات شولك اال  لة ىلع ن

-:انظر الشلك اتلايل. دائري  

 

Aquamanile (مفورد) Aquamanilia 

ىلع هيئة حيوانية يسيبخدم لغسل  إناء (مجع)
الطقوووس ادلينيووة  أثنوواء زيارسووة األيوودي

  -:انظر الشلك اتلايل. وادلنيوية

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquamarine زمرد رحياينزبرجد ،  
Aqueduct أوتمور فووق جرسو  ء نواة موا 

-:انظر الشلك اتلايل.  نطرة  
 

 

 

 

 

 

 

Aqueous  مايئ 
Aquila  شعار الوحدة العسكرية الرومانيوة
 اذلي تإ حيمل يف احلروب
Aquilifer دي اذلي حيمل رمز الوحدة ناجل

-:انظر الشلك اتلايل.  العسكرية الرومانية  
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AR   اخيبصار يسيبخدم يف علوم املسوكواكت
انلقد فيض أإين يلع   

Ara مذبح روماين 
Arabesque انظوور . فوون الوور ش العووريب
-:الشلك اتلايل  

 
Araldite املسويبخدمةاحد املواد : ارادلايت 

امليبكرسة ثريةاألللصق املواد    

Aramaeans أطلوقوهو أسوم : إورامياآل 
 ىلع الشعوب اليت اسيبوطنت شمايل بالد الشوام

حيث أسست هوذه . م.يف نااية األلف اثلاين ق
الشعوب جمموعة من املمالك  عرفت باملمالوك 
 اآلرامية
Aramaic راميةرايم، اللغة اآلآ  
Arc  وس أومقطع خلط منحين  أوجزء   

Arcade غطووى بسووقف معقووودرواق م ،
-:انظر الشلك اتلايل. بائكة  

 

Arch انظر الشلك اتلايل.   وس، عقد:-  

 

Arch Beam داعمة العقد أو القوس 
Archaeo-astronomy  دراسوة الفلوك
 من خالل ابلقايا ا ثرية
Archaeobotany  بدراسوة  يبصعلم خيو

 أثنوواءابلقايووا انلباتيووة الوويت يعووي علياووا 
األثريةاحلفريات   

Archaeogeology  علووووم اآلثووووار
احوود فووروق علووم اآلثووار حيووث : ويجلوواجليو

يسووويبخدم تقنيوووات علووووم األرض الووويت 
يسوويبخدماا اجليولوجيوووإ دلراسووة الظووواهر 
 اآلثارية
Archaeological Context  السووياق
 األثري
Archaeological Evidence  ديلل
 أثري
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Archaeological Expedition  ابلعثة
 األثرية
Archaeological Heritage   ترا
 أثري
Archaeological Remains  بقايا
 أثرية
Archaeological Reserve  حممية
  أثرية
Archaeological Resource  مورد
 أثري
Archaeological Resources 

Management (ARM) املصوادر  إدارة
 األثرية
Archaeological Site مو ع أثري 
Archaeological Survey  املسوووح
ثرياأل  

Archaeologist اعلم آثار 
Archaeology  وهووو علووم : علووم اآلثووار

 واجنازاتاوا اإلنسوانيةخييبص بدراسة احلضارة 
  من خالل املكتشفات اآلثارية
Archaeomagnetic Dating  طريقوة

ريخ مطلقة يويبم مون خالهلوا تواريخ بعوض أت
  واألفراإمثل املوا د  األثريةاملواد 

Archaeometry يوووات اسووويبخدام تقن
  علم اآلثار ايميائية وبيولوجية وهندسية يف

Archaeozology  بدراسوة يبصم خيولوع 
 أثنوواءابلقايووا  احليوانيووة الوويت يعووي علياووا 
األثريةاحلفريات   

 Archaic  آريخ،  ديم 
Arched Tombs  الواجاوات  أنوواقاحود
انلبطيووة املحفووورة يف الصووخر حيووث تيبمووزي 

فووق باحيبوائاا ىلع اوورنيش مقووس حمموول 
-:انظر الشلك اتلايل. املدخل  

 

Archer رايم الساام 
Archean Eon  ادلهور ا ري وهوو احود

 2511-1811ادلهور القديمة ويؤرخ لوو  أ سام
 مليوإ سنة مضت
Archetype  الطووراز األصوويلانلمووو ج ،
 ابلديئ
Architect معماري، ماندس معماري 
Architecture عمارة 
Architectural Conservation 

 احلفاظ املعماري
Architectural Heritage   الرتا
 املعماري
Architecture in Nummis 

الرسووومات املعماريووة الوويت تظاوور ىلع القطووع 
 انلقدية
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Architrave  مون  األفو السااف، اجلزء
واجاة ابلنواء املعماريوة ايلونانيوة والرومانيوة 

-:انظر الشلك اتلايل. اإلفريزواذلي يقع حتت   

 
Archive سجلأرشيف ،  
Archivolt انظوور الشوولك .  وووس انلرصوو
   -:اتلايل

  
Archway  ُلك انظور الشو.  طورنح قر مدخل م
-:اتلايل  

 

Arcuated  ائممصطلح يطلق ىلع بناء  
األ واسىلع  أساسا  

Arcus  ،وووس روموواين ، موودخل بووازيلياك 
 حنية

Arcosolium  لكموووة  تينيوووة تعوووين
 هوذا اتلجويوف حيث تإ" عقودامل جويفاتل"

انظور . الفرتة الرومانية أثناء  يسيبخدم امدفن
-:الشلك اتلايل  

 
Area  منطقة 
Arena ساحة، ميداإ، حلبة 
Areopagus اعيل: ايلوناين جملس الشيوخ 

  بأثيناسلطة ترشيعية و ضائية 

Ares اهل احلرب ايلوناين: آرس.  
Argenteus  عملة رومانية مصونوعة مون

انظوور .  م283سووكت بوودءا موون اعم  الفضووة
-:الشلك اتلايل   

 

Argentery فضية، فضيات  أدوات  
Argentum "AR" فضة  
Argil   صلصال  

Argillaceous طيينصلصايل ،  
Aritas, Aretas  ا سوم ايلونواين للملوك
رثةانلبط  حا  
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Arkinian  جمموعووة موا ووع : األركينيووة
بالقرب مون  ريوة اركو  السوودانية بشومال 
السوداإ اشف فياا عن موا ع تعوود للعرصو 
احلجووري القووديم وموون أبوورز األدوات الوويت 
اشووووف عناووووا هنووووا األدوات اآلشووووويلة 
واملوستِّيية، اما اشوف باوا عون لوىق تعوود 
 راق ،  Armللعرص احلجري الالحق للقديم 
حسال  

Armature  غِّي  أوبناء غِّي مكيبمل
 مسقوف
Armor ادلرق 
Armory  أسلحةمسيبودق        
Aromatic عطري 
Aroura  مسوواحة األرايض قيوواسلوحودة 

م مربع عند ابلطاملة  2151 تساويالزراعية و
 والروماإ 
Arretine ware  الفخووار  أنووواقاحوود
الروماين وهو مغطوى ببطانوة محوراء ويوؤرخ 

 بل امليالد والقورإ  لواأللقرإ اللفرتة ما ب  
-:انظر الشلك اتلايل.  اثلاين امليالدي  

 

Arris  حافة ب  سطح  خاصة ب   نوات
-:انظر الشلك اتلايل. العمود ادلوري  

 

Arrow سام 
Arrowhead أحوود أنووواق ) السووام رأس

  -:انظر الشلك اتلايل. (األدوات الصوانية

 
Arrow Slit شق رايس يف جدار  أوطال ية  

انظور . لسوااما إلطوالقتإ يسويبخدم القلعة 
-:الشلك اتلايل  

 

Arsacids سوواللة ايرانيووة : ا رساسوويد
(م 221-م.ق 251)حكمت بالد فارس   

Art فن 
Artemis ويه  اإلغريق آهلةاحد  :ارتيمس

. الصيد واحليوانات وحامية الشابات  آهلة  
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Artifact, Artefact  ة طعوو أو أداةأي 
ويشوومل  اإلنسوواإعوودهلا  أوصوونعاا  أثريووة

 املصطلح مجيع اآلثار اليت يمكن نقلاا
Artist فناإ 
Artistic Value يمة فنية  
Aryballos انظور  .هل مقوبضيوناين  إبريق
-:الشلك اتلايل  

 
As, ass انظر . ناسية وحدة نقدية رومانية
-:الشلك اتلايل  

  
Asclepius اهل الطووب عنوود : وساسووَّكييي

  -:انظر الشلك اتلايل. ايلوناإ

 

Ash   رماد 
Asherah السامية الشومايلة  اآلهلة إحدى
. الغربية  

 

Ashlar ر مربوع منحووت يسويبخدم يف حج
-:انظر الشلك اتلايل. بلناءا  

 

Ash Layer طبقة رماد 
Ashoka, Asoka إمَباطوريوات إحودى 
 اهلند القديمة
Ashtarte , Ishtar, Astarte  عشيبار :

، حيووث توورتبط اعدة السووامية اآلهلووة إحوودى
باخلصوبة واجلونس واحلورب و ود عبودت يف 
 مناطق عدة من الرشق القديم
Aspergillum  مرشووة املوواء  أومنضووحة

لك انظور الشو. والروماإ اإلغريقاملقدس عند 
-:اتلايل  

 

Ass (as انظر) 
Assarion  مصطلح يوناين يطلوق ىلع نووق
  من انلقود انلحاسية 
Assemblage  ر ع مُ جتر  
Assimilation تمثيل 
Assumption  د صووعود ، مشوواهِ افوورتاض
 السيدة العذراء عند املسيحي  
Assur شوريةصمة ادلولة اآلاع:شورآ  
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Assyrians ة يإ ويه تسوووموشوووورياآل
طنت األ ووام السوامية الويت اسويبو ىلع أطلقت

بوالد الرافودين بودءا مون  القسم الشمايل مون
من آشور اعصومة  واختذت. م.األلف اثلالث ق

اهل  
Assyriologist  خيبص بدراسة الشخص امل
 اآلثار اآلشورية
Assyriology ة خيويبص بدراسو اذلي علمال
 اآلثار اآلشورية
Astragal  زخرفووة معماريووة  ات شوولك

-:انظر الشلك اتلايل.  حمدب  

 
Astragulum Lesbium  زخرفوووة
معماريووة اعدة مووا تكوووإ ىلع شوولك اخلوورزة 

-:انظر الشلك اتلايل. وابلكرة  

 
Astreated  جنمية بأشاكلمزخرف  
Astrolabe اإلسطر ب 

Asturian Culture    األسيبوريةاثلقافة :
صناعة حجرية وعظمية عرفت يف شمال 

وتؤرخ للعرص احلجري الوسيط اسبانيا  

Astylar    مصطلح يطلق ىلع الواجاة اليت
أعمدة أو حتيبوي داعمات   

Atabeg ا تابكة 
Atargatis آهلوةويه  عطوارغيبيس اآلهلة 
. اخلصوبة عند السامي   

 

Atef-crown  تاج مرصي  ديم: تاج اتف .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Aterian Culture  اثلقافة

تقنية صناعية ظارت يف شمال :العطارية
 أفريقيا خالل العرص احلجري الوسيط
Athena احلكمة عند ايلوناإ  آهلة:أثينا  

Atlanthropus  اإلنساإ األطلنط :
تسمية أطلقت ىلع بقايا إنساإ ميبحجرة عي 
.علياا يف اجلزائر  

Atomic Absorption 

Spectrometry (AAS)  مطيافية تقنية
تسيبخدم يف ا ميبصاص اذلري ويه تقنية 
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تلحديد املكونات الكيميائية  اآلثارعلم 
بأنواعاا للمعادإ والفخار والصخور  

Aton, Aten  ويُرموز هل  اتوإ املرصي اإلهل
-:انظر الشلك اتلايل. اعدة بقرص الشمس  

 

Atrium  انظوور الشوولك . سوواحة، باحووة
-:اتلايل  

 
Attic سودة طوراز معمواري يونواين: اتوييك ،
 ابليت
Attic Base  اعودةمصوطلح يطلوق ىلع  

تيبكوإ من نيبوء مسويبدير واننواء  العمود اليت
-:انظر الشلك اتلايل. دائري نصف  

 

Attribute ،إىلنسبة  سمة،صفة، خاصية  
AU  مصطلح يسيبخدم يف علوم املسوكواكت

  طعة نقدية  هبية يعينو

Auburn اسود حممراللوإ الكستنايئ ،  

Auditory سم القديم لرواق الكنيسةاإل  
Augurs  م، نج  ، مُ لروماإالكانة ا أنواقاحد
افعر    

Augustus اإلمَباطووور لقووب اسوويبحدثه 
 وحول حمولم .ق 21س اعم ويكيبوافأو الروماين

" يرص"لقب   
Aula ( مفرد) Aulae (مجع)   ساحة اعمة

الرومواين واعدة موا  أومرتبطة بابليت ايلوناين 
 تكوإ يف اجلاة األمامية للمزنل
Aulos  ،انظور . إغوري مزموار آلة خشيية

-:تلايلالشلك ا  

 

Aumbry  خزانوووة يف جووودار الكنيسوووة
انظور . تسيبخدم حلفظ لوازم الكنيسة املقدسة

-:الشلك اتلايل  

  

Aureus (مفرد) aurei (مجع)   نقد  هيب
. دينوارا فضويا 25ي وايسو القيمة روماين اعيل

-:انظر الشلك اتلايل  
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Aureole انظوور الشوولك .  هالووة مقدسووة
-:اتلايل  

 
 

Aurignacian  ثقافة صناعية تعود ل ور
األىلع من العرص احلجري القديم تمزيت 
بصناعة أنواق معينة من الشفرات واألدوات 

ىل ااف تملاكشط ، و د سميت بذلك نسبة إ
أنظر الشلك . عرف باذا ا سم يف فرنسا

:اتلايل  

 
 

Australopithecus سورتالوبيثيكوسأو :
ظاور يف رشق  إنسواإ أ دممصطلح يطلق ىلع 

مليوإ سنة حوايل  بل أفريقيا  

Australopithecus Africanus  
أحوود أنووواق :  األوسوورتالوبيثيكوس األفووري 
. وسرتالوبيثيكوساإلنساإ األ  

Australopithecus Robustus 

أحد أنواق : الضخم األوسرتالوبيثيكوس
. وسرتالوبيثيكوساإلنساإ األ  

Authentic Document وثيقة أصلية 
Authenticity أصالة 
Autokrator  بزينطو إمَباطووريلقوب  

نطية امليبأخرةزيشاق خالل الفرتة ابل  

Auxillia  يطلوووق ىلع مصوووطلح  تيوووين
يف اجليش الرومايناملساعدة لوحدات ا  

Avant-corps رسداق، مقدمووة ابلنوواء ،
-:انظر الشلك اتلايل.  فسطاط  

 

Awl  أومثقب، خمورز مصونوق مون العظوم 
-:انظر الشلك اتلايل. املعدإ أوالصواإ   

 

Axe فأس 
Azilian Culture  احلضوارة األزيليوة :
حضارة ظارت يف فرنسا موع بودايات العرصو 
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احلجووري الوسوويط وسووميت بووذلك نسووبة اىل 
: ازتك Aztecs ااف يف جنوب غرب فرنسا

 أجوزاءاسم اطلق ىلع القبائل الويت اسويبوطنت 
اثلاين  بول  األلفمن املكسيك منذ منيبصف 

هووذه ا سوم ىلع حضوارة  أطلووقاملويالد، اموا 
 الشعوب
Azure يواازرق سم   

Azure Blue زوردي  
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B 

 
Baal بعل الكنعاين اإلهل .  

 

Babanu  موون القرصوو  األمووايماجلووزء
يقع مبارشة بعد املدخل واذليشوري اآل  

Babylon  مدينة يف العوراق ىلع بعود  :بابل
                   كم جنوب بغداد 81

Babylonia بالد ما  دول إحدى: دولة بابل
ب  انلارين ظارت خالل الفرتة والوا عوة موا 
.م.ب  القرإ اثلامن عرش والسادس ق  

Babylonian بابيل 
Bacchanalia  إىلمصووووطلح يشووووِّي 
ا حيبفا ت اليت تنت تقام يف ايلوناإ تقديسا 

                   اخلمر باخوس إلهلوتكريما   
Backed Brick آجر مشوي  
Backed Clay   انظر الشلك . مشوي ط
-:اتلايل  

 

Bactrian Camel  اجلمل  و السناميب .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Badarian حضووارة مرصووية : ابلداريووة
سميت نسبة إىل ابلداري يف مرص العليا والويت 

 توؤرخ اشف فياا عن العديد من املقابر اليت
لعرص ما  بل السوال ت، و ود اشوف باوذه  

املقابر عن فخار زيزي مصقول بواللوإ األمحور 
 وأدواتإضووافة إىل تماثيوول فخاريووة واعجيووة 

 حجرية وصوانية

Bahut  غوِّي مزخورف جدار  وزم هل سوطح
. الكنيسوة أو الاكتدرائيوةسقف  يرتكز عليه

-:انظر الشلك اتلايل  
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Bailey اخل  لعوة ساحة مغلقة وحمصنة د
                         -:انظووووور الشووووولك اتلوووووايل. صووووولييية

                  

 

Balcony  بلكوإ أورشفة  
Baldachin يف الكنيسووةاهلوويلك  مضوولة .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Balk, Baulk اذلي يوورتك بوو   املموور
املربعووات موون اجوول تسووايل املوورور ورسووم 

-:انظر الشلك اتلايل.  الطبقات  

 

 Ball سوواحة مفيبوحووة ىلع شوولك حوورف

Court H لواميبط 
Balneum لكمة  تينية تعين محام  

Baluster انظور الشولك . رابوزينعمود ادل
  -:يلاتلا

 
Balustrade أنظر الشلك السابق. درابزين  

Bama, Bamah (مفوورد) Bamot 

 لكمة سامية تعين مذبح  (مجع)

Band  مصطلح يسيبخدم لوصف املجيبمعات
الصووغِّية وخصوصووا جميبمعووات الصوويد ومجووع 
 القوت املبكرة
Bandeau عصابة الرأس 
Banner راية، علم 
Bannister انظر الشلك . عمود ادلرابزين

-:ايلاتل  

 

Baptism اتلعميد 
Baptistery أجووزاءاحوود  معموديووة  ويه 

. مواء يسويبخدم لليبعميود االكنيسة يوجود باو
   -:انظر الشلك اتلايل
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Baradostian Culture  اثلقافووووة
ثقافة صناعية ظاورت يف شومال : ابلارادوستية

لعرص احلجري القديم األىلعالعراق وتؤرخ ل   

Barbarian لقب يوناين اسيبخدمه : بربري
 غوِّيالروماإ ل  لة ىلع أي جمموعوة غريبوة 

 رومانية
Barbarous Radiate  نما ج من انلقود

وجووه اوور ىلع ظي الرومانيووة امليبووأخرة حيووث
 مناوا تنبعث خو ةيرتدي  اإلمَباطورالقطعة 
-:انظر الشلك اتلايل. الشمس اأشعة أشعة  

 
Barbed and Tanged 

Arrowhead  ىلع شولك  صواين س سامرأ
خالل العرصو احلجوري  أوروبامثلث ظار يف 

انظوور الشوولك . احلووديث والعرصوو الَبونووزي
-:اتلايل  

 
Barbican  ،بوورج حيويط بموودخل القلعووة

انظور الشولك . سوور القلعوة أموامر يقع اجد
-:اتلايل  

 
Barbotine Decoration  ُنفوذ زخرفة ت

انظور الشولك . فخاريوة  بول احلورق آنيةىلع 
-:اتلايل  

 
Bare Head Right  اصطالح يطلوق ىلع

ىلع القطووع  الوويت تظاوور اإلمَباطووورصووورة 
انلقديوووة عنووودما   يوجووود ءء ىلع ر بوووة 

-:انظر الشلك اتلايل. اإلمَباطور  

 

Bargeboards  ألواح تثبت ىلع السقف
اخلشب  ألواحومحاية  إخفاءاجلملوين من اجل 

انظر  .املسيبخدمة يف عملية التسقيف والقش
-:الشلك اتلايل  
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Bari, Baris  ارب مرصوي تإ يسويبخدم 
ار انليل وعند زيارسة بعض ننلقل ابلضائع يف 

 الطقوس اجلنائزية
Barn إسطبل، حظِّية، خمزإ للغلة  
Baroque وهوو فون شواق يف  :وكفن ابلوار

يبموزي بكوية يخالل عرصو انلاضوة و أوروبا
 الزخارف
Barracks  ،ثكنووات اجلنووود، بركسووات

اجلنود ت ااع  
Barrage  سد أوحاجز  
Barrel Vault انظور . الشولك  بو برمييل
  -:الشلك اتلايل

 
Barricade حاجز، ترس، فاصل 
Barter احد أنظمة اتلبادل : نظام املقايضة

ديمةاتلجاري الق  

Bartizan أويف جودار حصون  برج معلوق 
  -:انظر الشلك اتلايل.  لعة

   

Barrow  اومة  إىل لإلشارةمصطلح يطلق
انظوور . احلجووارة والرموول الوويت تغطوو  املوودفن

-:الشلك اتلايل  

 

Basalt حجر بازلت 
Basalt Fenestrated-pedestalled 

Bowl   زبديوة مصونوعة مون ابلازلوت هلوا
-:ظر الشلك اتلايلان. خمرمة  واعد  

 

Bascule  رافعة اجلرس امليبحورك يف القوالق
-:انظر الشلك اتلايل. واحلصوإ  

  

Base  .انظر الشلك اتلايل:-   اعدة 

 
Basin حوض 
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Basileus (موذار) Basilissa (مؤنوث) 
ملكة أولكمة يونانية تعين ملك    

Basilica  اعووة رومانيووة: بووازيلياك  
تنوت تسويبخدم لليبقوايض  ة الشولكمسيبطيل

إ وناائيوة اإ معموداوللقاءات العامة هلا روا 
نصف دائرية، و د توم تيوين هوذا املخطوط يف 

، انيسوووة عموووارة الكنوووائس ابلزينطيوووة
-:انظر الشلك اتلايل. بازيليكية  

  
Basilican Church  انيسة بازيليكية 

حنيوة  إىلالشلك هلوا ثالثوة أرو وة با ضوافة 
انظوور الشوولك . لرشوو يةمركزيووة يف اجلاووة ا

-:اتلايل  

 
Basket Arch  انظور . عقد السلة أو وس
  -:الشلك اتلايل

 

Basket-handled Bowl  زبدية هلا يود
-:انظر الشلك اتلايل. تشبه يد السلة  

 
Bas-relief  انظر الشلك اتلايل. نافرنت:-  

 
Bassae  اتلاجيوات ايلونانيووة  أنموواطاحود

-:تلايلانظر الشلك ا. والرومانية  

 
Bassara  تإ  أليوديرداء طويل من أصل

ليس يف  يديا وثراسيا بايلوناإيُ   

Bastet  املرصية احلامية اآلهلة: باستيت .  

Bast, Bastion ىلع شولك خواريج  ءنيبوو
-:انظر الشلك اتلايل. حد اجلدراإبرج يف أ  
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Bathtub انظور الشولك . حووض اسويبحمام
-:اتلايل  

 

Batter  تكوإ اجلدراإ فياا تقنية بنائية
مائلة  ليال إىل ادلاخل حيث تكوإ أضيق 

أنظر . مناا عند القمة مناا عند القاعدة
:الشلك اتلايل  

 
Battering-ram هل تنووت تسوويبخدم يف آ

-:انظر الشلك اتلايل. املعارك دلك احلصوإ  

 

Bay   أوين دوعموواملنطقووة الوا عووة بوو 
-:انظر الشلك اتلايل. داعميب   

 

Bay-leaf  زخرفة الكسويكية تنوت توزين
-:انظر الشلك اتلايل. تيجاإ الغار  

 
Bay-window  نيبوووء يف واجاووة  أوبووروز

مسوويبطيلة وغووِّي  أووإ دائريووة ابليووت تكوو
انظور . وتكوإ اعدة مليئوة بانلوافوذمزخرفة 

-:الشلك اتلايل  

 
BC "Before Christ" بل امليالد   
BCE "Before the Christian 

Era" "Before the Common Era" 

  بل امليالد

Bead and Reel Decoration زخرفة 
   -:انظر الشلك اتلايل. اخلرزة وابلكرة
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Beads خرز 
Beaker انظور . ، اأس ابوِّيةباطية، دورق
-:الشلك اتلايل  

 

Beam اعرضة خشيية راق ،  
Beam Press  معرصووة تُسوويبخدم فياووا

وتسويبخدم اعدة  العارضة اخلشيية الضواغطة
-:انظر الشلك اتلايل. لعرص الزييبوإ  

 

Bearing Wall انظوور .  جوودار حاموول
-:الشلك اتلايل  

 

Bed طبقة 

Bedding  ق، طبا يةب  طر تر  

Bedrock الصوخر األصوم، ديوم، صوخر األ
الطبقووة ا خووِّية الوويت يوويبم الوصووول هلووا يف 

  األثريةاحلفريات 

Beehive Tomb  َب حتت مسيبوى سطح 
شواق يف بوالد  ىلع شلك خليوة انلحول األرض

انظور الشولك  .ايلوناإ خالل الفرتة املايسينية
-:اتلايل  

  

Behavioral Archaeology  مووناج
ا رتحه مايكل شويفر يف  األثريةاسة املواد دلر

منيبصووف السووبعينيات ويقوووم ىلع دراسووة 
واسيبخدام ارتباطه بيبصنيع و اإلنساينالسلوك 

األثريةف املادة تلو  

Belfry  الكنيسة يف رساجلبرج  
Bell-arch انظوور الشوولك .  وووس جووريس
-:اتلايل  

 
Bell Cote ساجلر هاملاكإ اذلي يوضع في 

-:انظر الشلك اتلايل(. يف انيسة مثال)  
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Bell Krater يوناين ىلع شلك اجلرس إناء  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Belvedere رشفة تعلو املزنل 
Bema  (يف السوق ايلونانية)املنصة العامة ،

-:انظر الشلك اتلايل. املرتفعة املصطبة  

 
Benatura  انظور . حووض املواء املقودس
  -:الشلك اتلايل

 

Bentonite   صخر ناتج عن حتلول الرمواد
  الَباكين
Benzene, Benzine  مووادة : بووزنين
  تسيبخدم يف أعمال الصيانة والرتميم
Beryl زمرد مرصي 

Bes املرصوي بويس وهوو حوايم املورأة  إلهلا
. والعائلة واألطفالاحلامل   

Betyl  حجر مقدس يكووإ اعدة ىلع شولك
غِّي مزخرف، حنيوة فياوا رموز حجر مشذب 

-:انظر الشلك اتلايل. إلهل  

 

Bevel  مشطوفمائل ،  
Beveled Capital  تاج هل مقطع منيسط
  مائل

Beveled Moulding  زخرفة هلوا مقطوع
انظور . األسوفلينحودر باجتواه منيسط مائول 

-:الشلك اتلايل  

 

Beveled Rim إنوواءحافووة أو  فوهووة 
-:انظر الشلك اتلايل. مشطوفة للخارج  ليال  

 
Bibelots ايبب منمنمةتماثيل صغِّية ،  
Bible الكيباب املقدس 
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Biblical Archaeology  علووم اآلثووار
احود فوروق علوم : يبعلق بالكيباب املقودسامل

امليبعلقووة ثووار اآلاآلثووار حيووث ياوويبم بدراسووة 
الكيباب املقدس بشقية القديم واجلديدب  

Bichrome Ware لووإ ب فخوار موزين
-:انظر الشلك اتلايل. واحد  

 

Biclinium  غرفووة هلووا مقاعوود ىلع طووول
-:انظر الشلك اتلايل. جايب   

 

Bicoloured ثنايئ اللوإ 
Biconcave  انظور الشولك . مقعر الوجا
   -:اتلايل

 
Biconical  انظور الشولك . ثنايئ املخوروط
-:اتلايل  

 
Biconvex انظور الشولك . وجا حمدب الو
  -:اتلايل

 
Bier بول  امليوت علياا سىجاليت ي شبةاخل 

-:انظر الشلك اتلايل. ، تابوتادلفن  

 

Bifacial Scraper ثنوايئ  صواين مكشط
-:انظر الشلك اتلايل. الوجه  

 

Biface, bifacial  ثنايئ الوجه 
Bifacial Leaf-shaped Point أداة 
. صوانية مدببة ىلع شلك الور ة ثنائيوة الوجوه
-:انظر الشلك اتلايل  
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Bifacial Triangular Point أداة 

انظوور . صوووانية مدببووة مثلثووة ثنائيووة الوجووه
-:الشلك اتلايل  

  
Biga العربات الرومانيوة الويت أنواق إحدى 

ظاورت ىلع القطوع انلقديوة  و د جترها خيول
-:انظر الشلك اتلايل. الرومانية  

 

Bigatus  طعة نقدية فضية رومانية تظار 
(ورة السابقةانظر الص)علياا عربة ابليجا   

Bilateral  ثنايئ اجلاني  
Bilingual ثنايئ اللغة 
Bilingual Inscription   نقوش ثنوايئ

(مكيبوب بلغيب ) اللغة  
Billon  انلقوود  إىلمصوطلح أطلوق ليشوِّي
املصوونوعة موون معوودين الفضووة وانلحوواس 

مللك معدإ، و د أطلوق ىلع  ةتساويم وبنسب

مون روبوا أوجمموعة من انلقود اليت سكت يف 
  القرإ اثلالث عرش فصاعدا
Binio مصوطلح: وحدة مسكواكت مزدوجوة 

ىلع القطع انلقديوة اذلهبيوة الرومانيوة  يطلق
 ات القيمووة املضوواعفة والوويت سووكت خووالل 

-:انظر الشلك اتلايل. القرإ اثلالث امليالدي  

 

Bipedales اعدة موا يكووإ  طوب روماين
 حوووايلطووول لك واحوودة  حيووث يبلوو  مربعووا

  -:انظر الشلك اتلايل. اثن  دم  

 
Bipennis انظور . سالح روماين  و حودين
-:الشلك اتلايل  

 

Bipyramid هرم مزدوج 
Bireme  هل صووف  موون  يونوواين ووارب

-:انظر الشلك اتلايل.  يف لك جاة املجاديف  
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Bishop مطراإأسقف ،  

Bisque فخار حمروق ولكنه غِّي مزجج 
Bitanu  اجلزء اخلاص داخل القرصو امللويك
  ا شوري
Bit-hilani أحد أنواق املباين : بيت هيالين

عرا ية الفخمة اليت ااتشفت يف العديد من ال
القديمة والشامية وتؤرخ للفرتة ما ب  
منيبصف األلف اثلانية إىل منيبصف األلف 
األوىل  بل امليالد وتيبألف هذه املباين من 
غرفة أو غرفيب  مسيبطيليب  ميبوازيت  
ومزودة برواق معبد يف مقدميباا وأحيانا هناك 
جمموعة من الغرف يف اجلاة اخللفية مناا 

:، أنظر الشلك اتلايلاينودرج يؤدي إىل طابق ث  

 

Bitumen ار  
Black-burnished Ware  فخار اسوود

-:انظر الشلك اتلايل. مصقول  

 
Black-figure Pottery  فخار مزخورف

انظور . خوروإ آىلع خلفيوة هلوا لو بلوإ اسوود
-:الشلك اتلايل  

 
Black-on-white Ware  فخوار ابويض
دمزين بلوإ اسو  

Blade  ر الشولك انظو.ه، نصلشفرة صوانية
   -:اتلايل

 
 

Blade Core أنظر الشلك . نواة انلصله
:اتلايل  

 
Blade Tools  أدوات نصليه 
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Bladelet, Bladelette   شفرة صوانية
  -:انظر الشلك اتلايل. نُصيله، ضيقة صغِّية

 
Blank  ،زخرفغِّي مسادة  
Blast Furnace انظر الشلك .  فرإ الصار
   -:اتلايل

 
Blind مصطلح يطلق ىلع ابلوائك غِّي نافذ ،

املبنية يف  أواملنحوتة  واألبواب واأل واس
انظر . تكوإ غِّي نافذة اليت واجاة بناء و

  -:الشلك اتلايل

 

Blind Arcade   أورواق زخرفة ىلع شلك 
  -:انظر الشلك اتلايل. ذزير مقنطر غِّي ناف

  

Blind Arch انظر الشلك .  عقد غِّي نافذ
-:اتلايل  

  
Block Cushion اجلوزء : الوسادة الكيبلية

اتليجواإ الرومانيوة  أنوواقالعلوي مون احود 
-:انظر الشلك اتلايل. زخرفاملغِّي وابلزينطية    

 

Bloomery انظوور . فوورإ لصووار احلديوود
-:الشلك اتلايل   

 
Blue Green Glazed Ware  فخوار

انظوور الشوولك . اخرضوو مووزجج مائوول للزر ووة
-:اتلايل  
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Bluish مزرقمائل للزر ة ،  
Bonded  األساساتبناء منيع   

Bone Tools أدوات عظمية 
Book of dead  ايباب املوىت وهو عبارة
عن جمموعة من اتلعاويذ والريق املرصية 
القديمة اليت تنت ترشد وحتيم امليت يف اعمله 
.السفيل  

Boomerang  وس صيد خشيب اسويبخدم 
-:انظر الشلك اتلايل. يف العصور القديمة  

 

Boreasmos  تإ يقووام  أثينووامارجواإ يف
بورياس اهل الريح الشمايلة لإلهلتكريما   

Borer األدوات أنوواقاحود : ، مثقوبرزخم 
-:انظر الشلك اتلايل. الصوانية  

 

Boskop Skull مججمة : مججمة بوسكوب
برشية ُعي ىلع بقاياها يف جنوب أفريقيا 

أنظر الشلك . وتعود للعرص احلجري امليبوسط
:اتلايل  

 
Boss  انظور . حليوة ىلع شولك بوروز، نيبووء
-:الشلك اتلايل  

 
Boule  الرومواين  أوجملس الشيوخ ايلونواين

املدينة أمور بددارةاذلي يقوم   
Bouleuterion  سجملووو مووواكإ اجيبمووواق
 الشيوخ يف املدإ الرومانية والرومانية
Boulevard شارق رئييس واسع 
Boundary Stone حجارة احلدود 
Bout Coupe  مصطلح يسويبخدم لوصوف

ية ثنائيووة الوجووه الصوووانية املوسووتِّي األدوات
-:انظر الشلك اتلايل. نويةاملصنوعة من األ  
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Bow لصويد يف ليسويبخدم  تإ  وس، سالح
 العصور القديمة
Bower  غرفة يف بيوت العصور الوسطى تإ
 اسيبخداماا مقيبرصا ىلع النساء
Bowl انظر الشلك اتلايل.  زبدية:-  

 
Bowl-chalice الزبديووة-اووأس املعبوود .
  -:انظر الشلك اتلايل

 

BP "Before Present"  اخيبصووار
ويعوين  بول الو وت  اآلثواريسيبخدم يف علوم 

 احلارض
Brace  داعمه 
Bracelet سوار 
Bradawl  هل نااية مائلة مثقب أوخمرز  
Braid  ضفِّية أوجدلة  

Brass نواس مزيج من انلحواس والزنوك ،
 اصفر
Brattice  حصون  أىلعبارز يف  أو ناتئبرج

  -:انظر الشلك اتلايل. بناء أو

   
Brattishing  حواجز مزخورف  أومورتاس

-:انظر الشلك اتلايل. (يف بناء)  

 
Brazen نايس اللوإ 

Bressumer  تودعم  أفقيوةاعرضة ابوِّية
-:انظر الشلك اتلايل. اجلدار  

 

Brick طوب 
Brick-relief  ىلع الطووب انلافر حتانل .
-:انظر الشلك اتلايل  



                               زياد السالمني. د                                                   (عريب-إنكلزيي)ر معجم المصطلحات اآلثارية المصو  

 

 

 

54 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

 
Brick Tiles  طوب ألواح  
Bridge جرس 

Bridle جلام الفرس 
Bright Glaze تزجيج  مع 
Britannia اا سم الروماين لَبيطاني  
Brocaded مطرزمزركش، مزخرف ،  
Brockage  مصطلح يطلق عندما تكووإ

الصووورة بووارزة ىلع وجووه القطعووة  أوالكيبابووة 
الصوورة ىلع  أويظار نفس انلص ، اما انلقدية

. بشولك معكووس ورئورظار القطعة ولكن 
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Broken Legened  مصووطلح يطلووق
عنوودما تكوووإ الكيبابووة ىلع القطووع انلقديووة 

  سم  ىلع يم  وشمال الصوورة إىلمقسومة 
-:انظر الشلك اتلايل.   

 

Broken obelisk مسووولة مكسوووورة 
-:انظر الشلك اتلايل.  ( سم  إىلمقسومة )  

 

Broken Pediment  لوحوووة مثلثوووة
انظوور الشوولك .  مثلثوو  اثنوو  إىلمقسووومة 

-:اتلايل  

 

Bronze برونز 
Bronze Age 1511) العرصوو الَبونووزي-

(م.ق 3211  
Broom إحدى األدوات اليت : مكنسة

-:انظر الشلك اتلايل. تسيبخدم أثناء اتلنقيب  

  

Bucchero أو فخار اتروسيك لونه رموادي 
-:انظر الشلك اتلايل. اسود  
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Bucket دلو، سطل 
Buckle بكلة، مشبك 
Bucrania, Bucrane  حليووة زخرفيووة

اثلووِّياإ وتظاوور بوضووع  رؤوسف موون تيبووأل
-:انظر الشلك اتلايل. مواجه للناظر  

 
Buff اصفر برتقايل 
Buffet  حمراب شبه دائري هل سقف  أوحنية
 مقبب 
Building بناء 
Built Heritage ترا  مبين 
Bulb of Percussion  يف ) ماكإ الطرق

-:ر الشلك اتلايلانظ.  (الصوانية األداة  

 

Bulbous Dome الشلك،  بوة   بة بصلية
-:انظر الشلك اتلايل. منيبفخة  

 
Bulbous Rim فوهة فوهة بصلية الشلك ،
 منيبفخة
Bulla (مفورد) Bullae (مجوع) خويبم تإ

انظور الشوولك .  يسويبخدمه ايلونواإ والروموواإ
-:اتلايل  

 
Bullion   فضية أوسييكة  هبية  
Bullseye Window بيضوووي  شووباك

-:انظر الشلك اتلايل. صغِّي  

 
Burgus انظر الشلك . ساحة صغِّية حمصنة
-:اتلايل  

 

Burial نمدف  



                               زياد السالمني. د                                                   (عريب-إنكلزيي)ر معجم المصطلحات اآلثارية المصو  

 

 

 

56 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

Burial Rituals طقوس ادلفن 
Burial Site ماكإ دفن 
Burial Urn حيوث تإ يوضوع  جرة دفن

-:انظر الشلك اتلايل. فياا رماد امليبوىف  

  
Burin  ،هلوا حجريوة  أوصوانية  أداةمنقاه

-:انظر الشلك اتلايل. نااية مدببة  

 
Burin Sites موا ع املنا يش 
Burning حرق 

Burnish يصقل 
Burnished Ware فخار مصقول  
Burnisher تسيبخدم لصقل األسطح أداة  
Burnishing  ملع أوصقل  

Burnous لووويس يف إ يُ ت طويووول رداء
-:انظر الشلك اتلايل.  أكمامالكنيسة ليس هل   

 

Burra Charter اتفا ية بورا ويه اتفا ية
ت القيمة اثلقافية و عت تعىن برتميم املباين  ا

  3883اعم 

Bushel يف  للحبوب مكيال: مقياس ابلوشل
انظور الشولك .  روبا خالل العصور الوسطىأو

-:اتلايل  

 

Buskin  حذاء يونواين رومواين تإ حييبذيوه
-:اتلايلانظر الشلك . الصيادوإ  

 
Bust انظر الشلك اتلايل.  تمثال نصي:-  

 
Buttress ركووزية، ايبووفحوائط داعمووة ، ،

انظور .  اجلدار اذلي حييط بالقبو من اجلايبو 
  -:الشلك اتلايل
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Byssus ( مفرد)  byssi (مجع) تإ   مواه
وهو مصنوق من الكيباإ املائل  سيبخدم  ديماي

. اكنت تلف بوه املوميائوات املرصويةللصفرة و
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Byzantine  (بزينطة إىلنسبة ) بزينط  

Byzantine Calender  تقويم بزينطو :
ابلزينطيووة  لووةوهووو اتلقووويم الرسوويم ل و

بوودأ موون عرصوو و وود ( الرومانيووة الرشوو ية)
سيبمر حىت فويبح او م888بازيليوس اثلاين اعم 

م3351القسطنطينية اعم   
Byzantine Empire اإلمَباطوريوووة 

اختووذت موون  إمَباطوريووةويه : ابلزينطيووة
طينية اعصمة هلا وظلوت  ائموة حوىت نالقسط

م3351اعم   
Byzantium (اسطنبول) ةبزينط  
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C 
C., ca.   تقريبا" أو "حوايل"اخيبصار يعين"   

Cabinet  مقصورة، غرفوة صوغِّية حلفوظ
املامة األشياء  

Cable Moulding  رشيطيووة  زخرفووة
انظر الشلك .  العمارة الرومانية اسيبخدمت يف

-:اتلايل  

 
Caccabus   لطوبخ الطعووام  إنوواء أوواعء

. الرخووام  أوالفضووة  أومصوونوق موون الَبونووز 
-: اتلايلانظر الشلك  

 
 

Caduceus انظوور الشوولك .  الصوووجلاإ
-:اتلايل  

  
Cadus جرة حلفظ انلييذ 

Caementum تنوت حجارة غِّي مشذبة 
 عنود الرومواإ راإيف بناء اجلد اعدة تسيبخدم

Cairn  مصطلح يسيبخدم ل  لة ىلع اومة
انظر الشولك . علو مدفنتمن احلجارة اعدة ما 

-:اتلايل  

  

Caisson أجوزاءيبكوإ مون ت ةزخرفي حلية 
-:انظر الشلك اتلايل. نافرة ورئرة  

 

Calcareous Limestone  حجر جِّيي
 ميبَّكس
Calceus Patricius تديوه رحوذاء تإ ي

-:انظر الشلك اتلايل. روماإانلبالء ال  
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Calceus Senatorias حذاء تإ يرتديه 
 الشيوخ الروماإ
Caldarium, Calidarium  غرفوة ال

انظوور الشوولك .  يف احلمووام الرومواين ةالسواخن
-:اتلايل  

 
Calgon املواد املسيبخدمة  إحدى: الاكلغوإ
ةيف تنظيف املواد األثري   

Calibrate معايره 
Calige (مفرد) Caligae (مجوع)  ءحوذا 

انظوور الشوولك . تإ يرتديووه اجلنووود الروموواإ
-:اتلايل  

 

Caliph خليفة 
Caliphate فةخال  
Calligraphy فن اخلط 
Calotte انظر الشلك اتلايل.   لنسوة:-  

 

Calvary ماكإ صلب السيد املسيح 
Calyx انظور .  زخرفة ىلع شلك تس الزهرة
-:الشلك اتلايل  

 

Calyx Krater فخواري يونواين ىلع  إنواء
  -:انظر الشلك اتلايل. شلك اأس الزهرة

 

Camber س، داعموة وسوطاا حتودب، تقوو
إطرافااسمااة من  أكي  

Cambrian  مليووإ  521)العرص الاكمَبي
(مليوإ سنة مضت 321-  

Cameo زجايج رومواين مصونوق مون  إناء
. ، جووهرةاملخيبلفة األلواإمن  أكي أوطبقيب  

-:انظر الشلك اتلايل  

 

Camp  ،سكرمعخميم  

Campaniform Capital  اتلووووواج
 واتليجاإ الفرعونية وهو أشاكلأحد  : ريساجل

-:انظر الشلك اتلايل.  ىلع شلك جرس  
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Campanile  برج جريس اعدة ما يكوإ
-:ر الشلك اتلايلظأن. منفردا  

 

Campignian Culture  اثلقافة
ثقافة صناعية انترشت يف فرنسا :الاكمبينية

تيبمزي بظاور ل العرص احلجري احلديث وخال
 الفأس ايلدوية
Canaan وهووو ا سووم القووديم : انعوواإ
 لفلسط  وبلناإ 
Canaanites شوعب سوكن : إوالكنعاني
  بالد الشام منذ األلف الرابع  بل امليالد
Canabae  تإ يطلوق ىلع  مصطلح  تيين

 املسويبوطنات أوملجيبمعات اليت حتكم نفساا ا
الرومانيوة  اإلمَباطوريوةحدود الوا عة ضمن 

جد باا مواطنوإ روماإو  يو   

Canada Convention 

(Convention for the Protection 

of Architectural Heritage of 

Europe)  ميثاق محاية الرتا  )ميثاق اندا
3885و عت اعم ( املعماري يف أوروبا  

Canal ناة   
Canaliculus  ىلع  نواة موجوودة  أوحتزيز
 زخرفة الرتجليف املوجودة يف العمود ادلوري
Cancellus حوواجز اهلوويلك يف الكنيسووة .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Candelabrum شمعداإ هل عدة عيووإ  .
-:انظر الشلك اتلايل   

 

Candlestick  أوحاموووول القنووووديل 
 الشمعداإ، شمعداإ
Candlestick Lamp  الرساج الشمعداين 
Candys  مون صووف رداء فاريس مصنوق

اللوإ ارجواين  
Canopic Jar  جوورة تسوويبخدم حلفووظ

، و وود يف املقووَبة املرصووية القديمووة األحشوواء
عمليووة  أثنوواءتنووت هووذه اجلوورار تسوويبخدم 

 أواتلحنويط واكنوت تصونع اعدة مون الفخوار 
انظور . الَبونوز أواخلشوب  أوجر اجلوِّيي حلا

-:الشلك اتلايل  



                               زياد السالمني. د                                                   (عريب-إنكلزيي)ر معجم المصطلحات اآلثارية المصو  

 

 

 

61 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

 
Canopy ،أوماكإ مسوقوف  ية،لر عِ  رسداق 

-:انظر الشلك اتلايل. ضللمُ   

 

Canted Column عمود معيين املقطع 
Cantharus, Kantharos  واعء هل

انظوور .  يسوويبخدم للرشووب تإ يوودين اثنيبوو 
-:الشلك اتلايل  

 
Caparison  غطاء الرسج أواساء  
Cape  يغط  اجلوزء  مامأكرداء واسع بدوإ
 العلوي من اجلسم
Capital تاج العمود 
Capillary Water Uptake Value 

فحص  ياس  يمة اميبصاص املاء الشعري 
 جيرى اعدة بلعض املواد األثرية

Capitol  معبد جوبيرت يف روما، املاكإ اذلي
 توجد فيه دار القضاء الرومانية
Capitoline نسوبة للاكبييبوول يف : تبييبويل
اروم  

Capping  سقوفةاملتغطية اجلدراإ غِّي  

Capsian Culture  احلضارة القفصوية :
حضارة انترشت ىلع جبوال أطلوس يف شومال 

العرصوو  ادلور امليبووأخر موون أفريقيووا خووالل
 احلجري القديم 
Capstone  حجوور العيببووة، حجوور ابووِّي

انظر الشلك . مسيبوي يسيبخدم تلغطية املدافن
-:اتلايل  

 
Caravanserai  اسرتاحة القوافولحمطة  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Carbon 14 Dating ريخ باسيبخدام أاتل
33 املشع الكربوإ  

Carcer احات سوال إحودى، سجن رومواين
اليت تصطف باا العربوات عنود بودء سوبا اا 

الرياضية يف روما باأللعاب  
Carchesium هل  األصولرشب يوناين  إناء

وق احلافة وتصل حوىت  اعدتوه أيدي ترتفع ف
انظور . واكإ يسيبخدم يف ا حيبفوا ت ادلينيوة

-:الشلك اتلايل  
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Cardial Ware  أحوود أنووواق األواين
الفخارية اليت توؤرخ للفورتة موا بو  القورإ 
السابع وحىت القرإ اخلوامس  بول املويالد ىلع 
سواحل ابلحر األبيض امليبوسط يح تنت هوذه 

بزخرفوة الصودفة  األواين تزخرف من اخلوارج
املضغوطة و د اشف عن مثل هذه األواين يف 

انظر الشولك . جنوب فرنسا، اسبانيا ورسدينيا
-:اتلايل  

  

Cardo  الطريوووق الرئييسووو يف املووودإ
 إىلموون الشوومال  اعدة يميبوودوالالكسوويكية 

-:انظر الشلك اتلايل.  اجلنوب  

 
Cardo Maximus  الشارق الرئييسو يف

جنوب-ويميبد باجتاه شمال املدينة الرومانية  
Carinated مصوطلح يطلوق ىلع : منكرس

مزوي  اليت هلا بدإاين الفخارية واملعدنية واأل
-:نظر الشلك اتلايلا. منكرس أو  

 
Carnivore آكل اللحم 
Carpentum مغلقوة هلوا  رومانيوة عربة

-:انظر الشلك اتلايل. عجل   

  
Carpet سجاد 
Cartography وهو العلوم : اخلرائط علم
 اذلي خييبص بفن رسم اخلرائط
Cartonnage أوإ من الكيباإ ييبكو غطاء 
ىلع  الوووَبدي املغطوووى بووواجلص تإ يوضوووع

-:انظر الشلك اتلايل.  املومياءات املرصية  

 

Cartouche  صووغِّي  إفريووز: خرطوووه
اسيبخدمه املرصيوإ القدماء وهوو حييبووي ىلع 

-:انظر الشلك اتلايل.  ا سم املليك  
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Carve حيفر 
Carved حمفور، منقوه 
Carving  رفح حر  

Caryatid  تمثوال ىلع هيئووة امورأة يوضووع
انظور الشولك .  ماكإ عمود يف املعبود ايلونواين

-:اتلايل  

 
Casemate  ِحجورة صم، زيور مسوقوفعح م ،

حصن أومعقودة يف  لعة   
Casemate Wall  جدار مزدوج هل

-:انظر الشلك اتلايل. تقسيمات داخلية  

  
Casket تابوت 
Casseroles انظور .  عية الطوبخ املقعورأو
-:الشلك اتلايل  

 

Cast  صب، سبك الب الصب ،  
Cast coin نقد مصبوب 
Castelluccian culture  اثلقافوووة

ثقافة صناعية صوقلية توؤرخ : الكستيلوشيه
للعرص الَبونزي املبكور وحتديودا للفورتة موا 

األلوف اثلواين  بول  ب  األلف اثلالث وحوىت
امليالد، حيث ييبمزي فخار هذه الصناعة بأإ هل 
بطانووة محووراء وموون أوانياووا الكووؤوس  ات 

ادي وجرار انلييذ املطلية بواللوإ باأليدي، الز
 األسود
Castellum (مفورد), Castella (مجوع) 

، حصنماكإ صغِّي حمصن  

Castle حصن لعة ،  
Castrum (مفرد) Castra (مجع)  حصن

  -:انظر الشلك اتلايل. ر روماينمعسك أو

 

Casque انظوور الشوولك . رومانيووة خووو ة
-:اتلايل  
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Catacombs األرضحتت  رومانية مدافن 
-:انظر الشلك اتلايل.  يوجد باا زيرات   

 
Catafalque انظر .  انلعش، منصة اتلابوت

-:لك اتلايلالش  

 
Catapult   الق نِيق ،ِمقح نحجر انظر الشلك .  مر
-:اتلايل  

 

Catechumen  إىلمصووووطلح يشووووِّي 
وجودة يف الكنيسة واليت تسويبخدم الرشفات امل

اذليوون لووم  لألشووخاصعطوواء دروس ادليوون إل
-:انظر الشلك اتلايل. دوا بعدم  عر يُ   

 

Catena  تعليقووات ىلع جووزء  أورشوحووات
 مع  من خمطوطة

Catervarii  روماإ مصارع  أوجمادلين 
 تنوا يصارعوإ بشلك مجايع

Cathedra يس املطوراإ يف الكنيسوةاور  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Cathedral  انظوور الشوولك . تتدرائيووة
-:اتلايل  

 
Cauldron اعوودة   هلمعوودين ابووِّي  إنوواء

انظور .  طبخ وتقديم الطعوامدائرية تسيبخدم ل
-: اتلايلالشلك  

 

Caulicolus (مفورد)Caulicoli (مجوع) 

 أجووزاء)ة اتلوواج الكووورني انلباتيووة فوورخز
-:انظر الشلك اتلايل.  (ا تنثوس  
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Caupona  نوووزل  سووورتاحة  أوخووواإ
 املسافرين الروماإ
Causes of Deterioration  مسيبات
 اتللف أو اتلدهور
Cavaedium  سوواحة مفيبوحووة يف ابليووت

-:ر الشلك اتلايلانظ. الروماين  

 
Cavalryman خيالفارس ،  
Cave ااف، مغارة 
Cave Art فن الكاف 
Cavea منواطق يطلوق ىلع  مصطلح  تيين
جلوس املشاهدين يف املدرج ويه تيبكوإ مون 

  -:انظر الشلك اتلايل. أجزاءثالثة 

 
Cavetto  زخرفة مقعرة تمثول مقطوع ربوع

-:انظر الشلك اتلايل .دائري  

 

Cavetto Cornice جتويوف  هل اورنيش
رئرربع دائري   

Cavetto Moulding  جتويوف رئوور يف
-:انظر الشلك اتلايل.   اعدة العمود  

 
Cavity جتويف 
CE "Common Era" بعد امليالد 
Ceiling سقف 
Celadon لوإ اخرض رمادي 
Cella  انظور الشولك .  مصىل املعبد أوهيلك
-:اتلايل  

 
Cellar دهلزيخمزإ،  بو ،  
Cellatio  اكإ والرومواين  ابليوت أجزاءاحد
 ميبعدد ا غراض 
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Celtic مصطلح يطلوق ىلع الشوعوب : لكيت
روبا خالل العرص أواليت تنت تسكن شمال 

 احلديدي
Celtic Art الفن الَّكيت 
Cemetery مقَبة 
Cena Novendialis  ويلمووة جنائزيووة

الرومواين يف ايلووم  امليبووىفتنت تقام عند  َب 
 اتلاسع من دفنه
Cenotaph َب تذتري تإ يقوام  أو نصب 

انظور . آخرختليدا لشخص توي ودفن يف ماكإ 
  -:الشلك اتلايل

 
Cenotaphium  انظر الشولك . أجوف َب
 السابق
Cenozoic عرص جليدي يبدأ : سينوزويك

اآلإمليوإ سنة مضت حىت  58 ايلمن حو  
Censor  أربوعشخص روماين تإ يع  لك 

الساكنية اإلحصاءاتمخس سنوات ملرا بة  أو  
Centaur  إنسواإحيواإ خورايف ىلع شولك 

-:انظر الشلك اتلايل.  وفرس  

 

Centenionalis  وحوودة نقديووة رومانيووة
 اإلمَباطوورحلت حمول الفلوس بعود حكوم 

 1 ايلديو ليشوووياإ حيوووث تإ وزناوووا حوووو
-:انظر الشلك اتلايل. غرامات  

  

Central Plan   وهوو  : ملركزي ا خططامل
انظر . ابلزينطيةاحد أنواق خمططات الكنائس 

-:الشلك اتلايل  

 
Centuriation  األرايضنظووام تقسوويم 
 خالل العرص الروماين

Centurion يفة عسكرية رومانية وهوظو 
شخص 311 ائد جمموعة تيبألف من   

Centuriones Exercitatores ومدرب 
الرومايناملشاة يف اجليش   
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Centuriones Lanceariorum  ائود 
 وحدة املشاة يف اجليش الروماين
Century رإ  
Ceramic خزف 
Ceramist اخلزاف 
Ceramography علم اخلزف 
Cerberus, kerberos  خفووِّي بوابووة

، الَّكب  و ايلونانية األساطِّيالعالم السفيل يف 
-:انظر الشلك اتلايل.  اثلالثة رؤوس  

 

Cerise  باألمحرلوإ شييه  
Chalcidicum  رواق بنوواء اعم  أوردهووة

-:انظر الشلك اتلايل. يفيبح ىلع الساحة العامة  

 

Chalcolithic العرص احلجوري انلحوايس 
(م.ق 3111-1511)   

Chalcography   انلقووش ىلع  أواحلفوور
 املعادإ
Chalcus انظر .  طعة نقدية يونانية ناسية
-:الشلك اتلايل  

 
Chalice   -:انظر الشلك اتلايل. املعبد تس

 
Chamber Tomb مدفن احلجرة 
Chancel-aisle رواق اهليلك 
Chancel-arch  وس يف انلاايوة الركنيوة 

حيمل جودارا مودعما يفصول  حيث يسةللكن
انظور الشولك . اهليلك عون الصوحن املركوزي

-:اتلايل  

 
Chancelade Skull مججمة تشانسيليد :

ىل مو ع اسم أطلق ىلع مججمة نسبة إ
أنظر الشلك . تشانسيليد يف حوض ادلانوب

:اتلايل  
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Chancel-screen يف  حووواجز اهلووويلك
-:انظر الشلك اتلايل. الكنيسة     

 
Chantry Chapel  مصوووىل الرتانووويم

-:انظر الشلك اتلايل. والرتاتيل  

 
Chapel مصىل 
Chapteral تاجية عمود تدعم  وسا 
Chariot  انظوور . حربيووةرومانيووة عربووة
-:الشلك اتلايل  

 

Charm تعويذه، ر يه 
Charnel House  مدفن اريض ىلع شولك

-:انظر الشلك اتلايل. رسداب  

 
Charter for the Conservation 

of Historic Towns and Urban 

Areas  اتفا ية احلفاظ ىلع املدإ اتلارخيية
واملناطق احلرضية، اعيبمدت من  بل اهليئة 

3881العامة لاليكوموس اعم   
Chased  ُش  ور ع، مُ ص  رر م  
Chasing ر فح ، حر ترصيع  

Chasuble  حلة القوداس يليسواا الاكهون
-:انظر الشلك اتلايل. عند الصالة  

 

Château (مفووورد)Châteaux(مجوووع) 

نييول  ود يكووإ  إ اموة، مواكإ حصن،  رص
-:انظر الشلك اتلايل.   أوحمصنا   

 

Chaussee  مرصوف أوطريق مبلط  
Cheddar Man  تسمية : إنساإ التشيدر
أطلقت ىلع بقايا نوق مع  من اإلنساإ عي 

:انظر الشلك اتلايل. علياا يف بريطانيا  
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Chellean Culture اثلقافة الشيلية :
ثقافة صناعية انترشت يف أجزاء من أوروبا 
 خالل ادلور األول من العرص احلجري القديم
Chemicals Washing سيبخدام ا

الصيانة  أعمالاحلوامض واملذيبات يف 
 والرتميم
Chert غِّي ن  صواإ  
Chevron Moulded Arch  عقوود

-:انظر الشلك اتلايل. مقرنص  

 
Chevrons  شووور السوومكة  زخووارف ىلع

لعرصو اليت تعود لاين الفخارية ووجدت ىلع األ
انظور الشولك . اماحلجري احلديث يف بالد الش

  -:اتلايل

 
Chiefdom مشيخة 
Chiffon طعة  ماه ر يقة  
Chignon  تصفيفة شوعر رومانيوة يكووإ

.  الورأسجمودول يف موؤخرة  الورأسفياا شعر 
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Chiliarchus  ائوود وحوودة عسووكرية 
جندي 3111رومانية تيبألف من   

Chimney مو د انلار 
Chinaman الص  إنساإ  
Chinaware خزف صيين 
Chipped مشذب 
Chipped Tools أدوات مشذبة 
Chisel زميل، منقاهإ  
Chiseling  انلحت أوانلقش  
Chiton النسواء يف  رداء ايباين تنت ترتديه

-:انظر الشلك اتلايل. بالد ايلوناإ  

 
Chlaina  اإلغريوقتإ يرتديه رجال رداء .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Chlamys يثبوووت  اء صووووي   صوووِّيدر
. بالكيبف تإ يليسه الرجوال يف بوالد ايلونواإ
      -:انظر الشلك اتلايل
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Chocolate-on-white Ware  فخوار

 بيضوواء بطانووةمووزين بلوووإ الشوويكو ته ىلع 
-:انظر الشلك اتلايل. سميكة  

 

Choenix وحدة لقياس السعة عند ايلوناإ 
Choir  املساحة املغلقة املوجودة أمام حمراب

-:انظر الشلك اتلايل. الكنيسة  

 
Chopper   احلجريوة األدوات أنوواقاحد ،

اعة صوانية -:انظر الشلك اتلايل.  قرط   

 
Chopping Tools أدوات تقطيع 
Choragium  املساحة الكبوِّية الويت تقوع

لروماينخلف منصة املدرج ا   

Chord  خط مسيبقيم يربط نقطيت القووس
العقد أو  

Chora ارض تنت تعود ملكييباا للمدينوة 
 ايلونانية القديمة
Chous وحدة لقياس السوعة عنود ايلونواإ  
Chrematistai  املحوواكم  أنووواقأحوود

القديمة ونانيةايل  
Chresmographion  حجرة انلبوءات يف

 األموايم املعبد ايلونواين ويه تقوع بو  اجلوزء
 والصحن املركزي يف املعبد ايلوناين
Chrism  أثنوواءسووائل مقوودس يسوويبخدم 

-:انظر الشلك اتلايل.  تلعميدا  

 

Christian Art فن مسيي 
Christian Era   الفورتة الوا عوة موا بو

امليالد وبدايوة القورإ ل  بل واخر القرإ األأو
ل امليالديواأل  

Christianity  املسيحيةادليانة  
Christogram  الرموز املسويي وييبوألف

وتعين " خ، رو"ايلونانية  األحرفمن   
-:انظر الشلك اتلايل.  "املسيح"  

 

Chronicle  اتلارخيية األحدا سجل  
Chronology تأريخ 
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Chronometric Dating  اتلووواريخ
أي حتديد عمر اللىق األثريوة حتديودا : املطلق

 مطلقا وليس نسييا
 Chronostratigraphic Unit  وحودة
 زمنية طبقية
 Chrysanthemum .  األ حووواإزخرفووة 
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Chrysargyron  رضيبووة تإ يووودفعاا
احلوورف يف العرصوو ابلزينطوو  موون  أصووحاب

  اذلهب والفضة
Chryselephantine  مصطلح يطلق ىلع
اتلماثيل العاجيوة واملذهبوة والويت تقوام فووق 

-:انظر الشلك اتلايل. خشيب إطار  

 

Chrysoteleia هبا يف  عرضيبة تنت تدف 
 العرص ابلزينط 
Church انيسة 
Churn و ود تنوت زيخضة اللط، السعن ،

ار خوهذه اآلنية تصنع يف بوالد الشوام مون الف
انظر الشولك .  خالل العرص احلجري انلحايس

-:اتلايل  

 

Ciborium (مفرد) ciboria (مجع)  إناء 
مغطى اسويبخدم يف الفورتة ابلزينطيوة واكإ هل 

-:انظر الشلك اتلايل. اسيبخدام مقدس  

 
Cilicium  بلاس خشن مصنوق مون شوعر
 املاعز حيث تإ يصنع يف صقليه
Cinerarium روماين يوضع فيه رماد  إناء
امليبوىف وهو اعدة ىلع شولك صوندوق مصونوق 

-:انظر الشلك اتلايل.  من الرخام  

 
Cinerary Urn فوظسيبخدم حلي تإ إناء 

انظوور الشوولك .  ، جوورة مرمديووةرموواد امليبوووىف
-:اتلايل  
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Cippus  ائري صغِّي يظار اعدة ىلع عمود د
 أو نصووب،  بعووض القطووع انلقديووة الرومانيووة

. ايبابوةداعمة حجرية مربعوة اعدة موا حتمول 
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Circular dome انظوور .   بووة دائريووة
-:الشلك اتلايل  

 

Circumference حميط ادلائرة 
Circuminscription نقوووش دائوووري 
  الشلك
Circus ملعب، حلقة دائرية 
Cissibium, Cissybium رشب  إنوواء
 يوناين وروماين هل يد مصنوعة من اخلشب
Cista  سلة تسيبخدم لوضع ا فايع املقدسة

انظوور الشوولك .  املرتبطووة باحيبفووال بوواخوس
-:اتلايل  

 

Cistern ايلانظر الشلك اتل.  خزاإ مايئ:-  

 

Citadel حصن لعة ،  
City-state دولة املدينة 
Civitas (مفوورد) Civitates (مجووع)  

، حق املواطنة الروماينوحدة ادارية رومانية  

Civium Romanorum  شواادة تعطوى
 لغِّي الروماإ عند  بوهلم باجلنسية الرومانية
Clamp  مربط 
Clasp مشبك، ابزيم 
Classical Archaeology  اآلثوار علوم

أي العلوم اذلي خيويبص بدراسوة : الالكسيكية
 آثار احلضارت  ايلونانية والرومانية
Classical Architecture  العمارة

(ايلونانية والرومانية)الالكسيكية   
Classical Orders  طرز األعمدة
 الالكسيكية
Clavicula  الرومواين  عسوكرامل أجزاءاحد
بةوهو اجلزء املنحين اذلي حييم ابلوا  

Clay صلصال 
Clay Ossuaries ويه : م صلصايلةمعاظ

اين فخارية اسيبخدمت يف جنويب بالد الشوام أو
-:انظر الشلك اتلايل.  لوضع عظام املوىت  
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Cleaver صووانية ىلع شولك سواطور أداة  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Clepsydra فخوواري  إنوواء: سوواعة مائيووة
خصوصوا مثقوب تإ يسيبخدم اساعة مائية 

انظوور الشوولك .  ا جيبمووااعت ايلونانيووة أثنوواء
-:اتلايل  

 

Clerestory الصووف العلوووي موون : املنووور
. جوودار الكنيسووة واذلي حييبوووي ىلع انلوافووذ
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Clipeus  مسيبدير ابِّي تإ يسيبخدمه درق

-:انظر الشلك اتلايل. والروماإ اإلغريق    

 

Cloaca مرحاض 
Cloak -:انظر الشلك اتلايل.   عباءة 

 
Cloister  دير، زير مسقوف حيويط بوادلير .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Cloister Bricks طوب ابِّي احلجم 
Clusine Canopic Jars  جووورار

نوبيووة اسوويبخدمت يف القوورن  لكوسووينية ت
السوابع والسووادس  بول املوويالد حيوث تنووت 

املرصية توضع ىلع منصات داخل القبور  
Clypeus  روماين مسيبدير  إناء  

Coarse Ware فخار  و عجينة خشنة 
Cobble  حىصوو تإ يسوويبخدم يف رصووف
 الطرق
Codex خمطوطة 
Codicology دراسة املخطوطات علم  
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Coenaculum  غرفوة  إىلمصوطلح يشوِّي
مون  الطعوام املوجوودة اعدة يف الطوابق اثلواين 

يف  املصوطلح و ود اسويبخدمابليت الرومواين، 
الطووابق  إىلشووِّي يالعرصوو الروموواين امليبووأخر ل

من ابلناء اثلاين   

Coffering   أولوحة رئرة هلا شلك مربوع 
رفووة ثموواين اسوويبخدمت اعدة لزخ أومسويبطيل 

-:انظر الشلك اتلايل. األسطح  

  

Coffin تابوت 
Cogged مثلم، مسنن 
Cognitive Archaeology  اآلثوارعلم 

ويقووم  اآلثواروهو احد فوروق علوم  :اإلدراي
مون خوالل  اإلنسوانيةبدراسة تطوور املعرفوة 

  .اآلثاريةابلقايا 

Cognomen  الرومانية األرسةاسم  
Cohort (مفوورد) Cohortes (مجووع)  

 عسووكرية ضوومن الفيلووق الروموواين وحوودة
جندي 511وتيبكوإ من   

Cohors Equitata ة عسووكرية دوحوو
 اآلخووررومانيووة تإ نصووفاا مشوواة ونصووفاا 

 خيالة
Cohors Peditata وحدة مشاة رومانية 
Cohors Tumultuaria  وحوووودة
 عسكرية رومانية مساعدة

Cohors Speculatorum  وحدة حورس
 مارك انطوين
Coil Building  تقنيووة تشووكيل املووادة

بواسطة احللقات( تلفخار مثال)األثرية   

Coin نقدعمله ،  

Coinage سك العملة 
Coin Strike سك العملة 
Collar طوق، عنق 
Collared Urn  جرة هلا  اعودة منيسوطة

انظوور الشوولك .  وجسوود  موويع وحافووة ثقيلووة
-:اتلايل  

 

Collecting Vat  حوووض اتلجميووع يف
-:انظر الشلك اتلايل.  معرصة انلييذ   

 

Collections جممواعت 
Collections of Heritage 

Significance  جممواعت  ات  يمة تراثية 
Collective Memory اذلاارة اجلماعية 
Collosseum, Coliseum سيومالكولو :

-:انظر الشلك اتلايل. مدرج روماين  
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Collum Vinarium  فيبحوات توجود يف
 ناة املاء الرومانية املحمولة ىلع جرسو و لوك 
 من أجل اتلاوية
Collyris  غطاء رأس كن يرتدينوه نسووة
 اإلغريق
Colobium Sindonis لويس  ايباين رداء

-:انظر الشلك اتلايل. أكمامهل   

 

Colonia مسيبعمرة 
Colonnade صف من األعمدة 
Colonnaded  ُحييبوي ىلع صف من ) دعمَّ م

-:انظر الشلك اتلايل. (األعمدة  

 
Colonnette عمود صغِّي 
Colossus تمثال ضخم، تمثال ابِّي 
Columa Ocochlis عمود تذتري ابِّي 

Columna Rostrata  عمووود توسوواكين
يعلووو منصووة وبدنووه مزخوورف بالوريوودات 

-:انظر الشلك اتلايل .املنحوتة  

 

Columbarium (مفوووووووووورد) 
Columbaria (مجووع) مقووَبة رومانيووة 

اجلورار الويت حتووي  جتاويفاواحيث يوضع يف 
انظر الشلك .  ، بيوت احلمام الزاجلاملوىترماد 

-:اتلايل  

 
Column عمود 
Columniation  تعميووود، اسوووويبخدام
 األعمدة
Colymbus  خووزاإ موواء تإ  أوحوووض

حمام والغسويل عنود ايلونواإ يسيبخدم لالسيب
 والروماإ
Combe Capelle Skull   مججمة

اسم أطلق ىلع مججمة إنساإ : اومب تبل
عي علياا يف ااف صخري يف حوض 

:أنظر الشلك اتلايل. ادلانوب  
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Combed Bands ىلع هيئووة  خرفووةز

-:انظر الشلك اتلايل.  شطةمامل األرشطة  

 

Comes Orientis  بزينط   إداريمنصب
 مدين
Comitatensis(مفووووووووووووووووووووورد) 
Comitatenses (مجووع) ة حوورس دوحوو 

رومانية إمَباطورية  
Common Heritage ترا  مشرتك 
Compact Soil تربة ميبماسكة 
Compacted Floor أرض مداوكة 
Comparator    ياس اإلحداثيات جااز
 من الصورة  اجلوية الواحدة
Compass بوصلة 
Compatible ميبوافق 
Compluvium  فيبحة السوقف يف ابليوت

-:انظر الشلك اتلايل.  الروماين  

 
Composite Column عموود مركوب  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Composite Palmate انلخوول  سووعفة
 املركبة
Compound Dome بة مركبة   

Compressive Strength  فحص
مقاومة املواد للضغط جيرى اعدة بلعض املواد 
 األثرية
Concave Base انظوور .   اعوودة مقعوورة
-:الشلك اتلايل  

 

Concave End Scraper مكشووط 
انظور الشولك . علووي هل ناايوة مقعورة صواين

-:اتلايل  
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Concave Neck مقعرة الشلك إناء بة ر  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Concavity  رعُ قر تر   

Concavo Convex  حموودب موون جاووة
 ومقعر من جاة اخرى
Conch  بوة ىلع شولك ربوع اوروي تعلووو 

-:انظر الشلك اتلايل. حنية،  بة معلقة  

 
Conchoidal إحودى: التشظية املحاريوة 

الصوانية األدواتتقنيات تشظية    

Concretion   جرحتر  
Conditivum  رضيووح روموواين حييبوووي
 توابيت
Confessional Chair  اريس ا عرتاف
 يف الكنيسة
Conge  بوارزة يف العموود أوزخرفوة ناتئوة .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Congiarium  وحوودة رومانيووة لقيوواس
نلييووذ والزيووت واملصووطلح السووعة خصوصووا ا

ىلع اهلديوة الويت تعطوى لشوخص  أيضايطلق 
.روماين من مرتبة اعيلة  

Congius  وحدة لقياس السعة السائلة عند
 الروماإ
Conic خمرويط 
Conical Blade Core نووواة شووظية 

-:انظر الشلك اتلايل. الشلك خمروطية صوانية  

 

Conicoid خمرويط الشلك 
Conjoined الصووور يطلووق ىلع حمصووطل 
اليت تظار ىلع القطوع انلقديوة عنودما تظاور 

انظور الشولك (. بشلك موزدوج) بعضاا بجبان
-:اتلايل  

  

Conservation  حفظ، صيانة 

Conservation Architect  معماري
 احلفاظ
Conservation Laboratory   خميبَب
 احلفاظ
Conservation Plan خطة احلفاظ 
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Conservator  انة املخيبص بالصيالشخص
 والرتميم
Consistorium جملس ادلولة الروماين 
Consolidation عمليووة تقويووة : تقويووة

  القطع األثرية أثناء الرتميم أجزاء
Construction  ،إنشاءبناء  
Contemplative Display  العرض

طرق العرض امليبحي إحدىاتلأميل،   
العرض امليبحي أنواق  

Context  األثريالسياق  
Contextual Seriation التسلسوول 

طريقة تأريخ ا رتحاا العالم فلنودرز : السيايق
بيرتي حيث  وام مون خالهلوا بيبوأريخ اللوىق 
 اعيبمادا ىلع الطبقات
Continuous Legend  مصوطلح يطلوق
عندما تكووإ الكيبابوة ىلع القطعوة انلقديوة 

. تملوة ىلع شلك دائورة اإلمَباطورحول رأس 
-:انظر الشلك اتلايل  

  

Continuous Maintenance  صيانة
 مسيبمرة
Contorniate رومانية من العرص  ةميدايل
امليبأخر مصنوعة من معدإ غِّي ثم  وتيبموزي 

انظور . القطعوة حبد حمزز حيويط بوجوه وظاور
-:الشلك اتلايل  

 

Contour Line  خووط : خووط الكنيبووور
ييو  ارتفواق  الطبوغرافيةار ىلع اخلريطة ظي

 املناطق عن مسيبوى سطح ابلحر
Contour Map خريطة انيبورية 
Convent انظر الشلك اتلايل.  دير:-  

  

Convex End Scraper صواين مكشط 
-:انظر الشلك اتلايل.  علوي هل نااية حمدبة  

 

Cooking Pots جرار الطبخ 
Co-opt  يميبص 
Coorditaes خطووط الطوول) إحوداثيات 
(ودوائر العرض  

Coordinautograph  جااز رسم
 اإلحداثيات
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Cope انظوور .  رداء يسوويبخدم يف الكنيسووة
-:الشلك اتلايل  

 
Coping اجلودار  أىلع، تغطية  مة خمروطية

 أواخلشوب  أوالقرميد  أوالطوب  أوباحلجارة 
، املعدإ بشلك خمرويط  

. ة من حجر ابِّيطريقة تقطيع حجارة صغِّي
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Copper ناس 
Copric نايس 
Coptic  بط  
Copts   األ باط وهم مسيحيو مرص  
Corbel طنف، رف 
Corbelling  تسووقيف نظووام)اتلطنيووف 

حجريوة مسوطحة  ألوواحوهو وضع (معماري
انظور . أفو وتيبوداخل بشولك  تلقطع السطح

-:الشلك اتلايل  

 

Corbita  سووفينة اسوويبخدماا الروموواإ
-:انظر الشلك اتلايل. اتلجارية لألغراض  

 

Cord Decoration  زخرفوة تضواف ىلع
انظوور الشوولك .  الفخووار ويه ىلع شوولك حبوول

-:اتلايل  

 

Core  انظر الشولك .  صوانية أونواه حجرية
-:اتلايل  

 
Corinthian Capital توواج اووورني :
-أحوود أنووواق تاجيووات األعموودة ايلونانيووة

-:انظر الشلك اتلايل. الرومانية  

 
Cornelian  احلجارة الكريمة أنواقاحد  
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Corner زاوية 
Cornerstone   الزاويةحجر  
Corner Volute  ابِّية حلزونيوة  حلية

 أواتلوواج الكووورني  اويووةزتوجوود ىلع  الشوولك
-:انظر الشلك اتلايل.  األيوين  

 
Cornet  انظر الشولك . القمعىلع شلك  إناء
-:اتلايل  

 

Cornice انظور الشولك . ، طنوفاورنيش
-:اتلايل  

 

Cornicularius, Cornicular  موظف
العسكرية الرومانية يف الوحدة إداري  

Cornucopia (مفورد) Cornucopiae 

انظور الشولك .  لرخاء والسعادةإ او ر (مجع)
-:اتلايل  

 
Corollarium  تاج  هويب رومواين يوضوع

س امليبفو  وىلع رؤ  
Corona ،جوزء تواج رومواين الكيل الزهرة ،

-:انظر الشلك اتلايل. من الكورنيش ناتئ  

 
Corona Triumphalis توواج انلرصوو .

-:ر الشلك اتلايلانظ  
 

 

Corps de Logis املبىن الرئييس 
Corpse جثماإجثة ،  
Corridor زير، دهلزي 
Corroded ميبآلك 
Corrosion تآلك، صدأ 
Cortex مووادة  لقرشووة الوويت تكوووإ ىلعا

. نوية عند فصولااالصواإ اخلام وتظار ىلع األ
-:انظر الشلك اتلايل  
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Cortical  رشي  
Cortile  انظور الشولك . يبووحمف زير داخيل
-:اتلايل  

  

Cortina اتروسوويك وروموواين عميووق  إنوواء
 تنت هل عدة اسيبخدامات
Cosmography  علوم يبحوث يف الكووإ
 ووصفه وتركيبه
Cothurnus  حذاء يوناين وروماين طويول

-:انظر الشلك اتلايل.  الساق  

 

Cotter pin دبوس، مشبك 
Cotyle  مقيوواس للسووعة تإ يسوويبخدمه
 ايلوناإ والروماإ
Couchant Lion رافعا رأسه أسد رابض .
-:انظر الشلك اتلايل   

 

Counterfeit  ُق َّ ر، مُ زوَّ م  
Countermark  ِمة، عالمةس  
Coupe de poing  أحود أنوواق الفوؤوس

 روبواأواحلجرية املوسوتِّيية الويت شواعت يف 
 خالل العرص احلجري الوسيط
Couple of Dies  ابلووا سووك العملووة 
 انلقدية
Couple Sarcophagi  األزواجتوابيوت 
الرومانيوة ويه توابيووت يظاوور علياووا الرجوول 

-:انظر الشلك اتلايل.  وزوجيبه  

 

Course احلجوارة يف ، صوف مون  مودماك
-:انظر الشلك اتلايل. جدار  

 
Coursing  عملية ترتيب احلجارة والطوب
 يف مداميك

Courtyard صحن ادلارساحة، فناء ،  
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Crack شقصدق ،  
Craftsman صنائيعحري ،  
Cramps  عدنية تسويبخدم لوربط ممشابك
  حجارة ابلناء ببعضاا ابلعض

Craniology علم دراسة اجلماجم 
Cranium مججمة 
Crater يوناين تإ خيلط به اخلمر باملاء إناء 

-:انظر الشلك اتلايل.   

 

Creamy Ware اللووإ فخوار اورييم .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Credence  لوح يقوع بوالقرب مون  أورف
-:انظرالشلك اتلايل. مذبح الكنيسة  

 
Crematorium (مفوووووووووورد), 
Crematoria (مجع) حمر ة املوىت 

Crenellation  حاجز ييوىن فووق جودراإ
 إلطوالق حصون هل فيبحوات منيبظموة أو لعة 

-:انظر الشلك اتلايل. الساام  

 

Crepida انظوور .  حووذاء روموواين خفيووف
-:الشلك اتلايل  

 

Crepido  اعوودة منيسووطة ييووىن علياووا 
-:انظر الشلك اتلايل. املعبد أواملذبح   

 

Crepidoma     املعبود   اعة مدرجوة يف
-:انظووووور الشوووولك اتلوووووايل.  الروموووواين  

 
Crescent Sickle الشلك منجل هاليل   

Cretan   ،ريتنسبة جلزيرة اارييت  
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CRM "Cultural Resources 

Management" املصوادر اثلقافيوة إدارة 
الرتاثية وهو أحد فروق علم اآلثار وخييبص  أو

باملصووادر الرتاثيووة املاديووة وغووِّي املاديووة موون 
اسيباا وتفسوِّيها وتوثيقاوا واحلفواظ حيث در

وإدارتااعلياا   
Criosphinx  اهلول  أبوتمثال مرصي يشبه

-:انظر الشلك اتلايل. برأس ايش وجسد أسد  

 
Crockery انظوور الشوولك .  آنيووة فخاريوة
-:اتلايل  

 

Crocodile-God ُعبد يف : حاإلهل اتلمسا
 منطقة الفيوم يف مرص القديمة
Cro-Mgnon Skull   مججمة ارو

اسم أطلق ىلع أ دم مججمة هليلك :جمنوإ 
عظيم من نوق اإلنساإ العا ل عي عليه يف 

:أنظر الشلك اتلايل .جنويب فرنسا  

  

Cromlech  عوودة  شوولكنصووب اثووري ىلع
 إىلحتويط بورجم وتوؤرخ اعدة  حجارة مرتبوة

-:انظر الشلك اتلايل. عصور ما  بل اتلاريخ  

 

Crook انظوور الشوولك .  معقووف صوووجلاإ
-:اتلايل  

 

Crooked Cross  الصليب املعقوف  

Crossbeam أفقيةمسيبعرضة  اعرضة  
Crosslet انظوور الشوولك .  غِّيصووليب صوو
-:اتلايل  

 

Cross Section مقطع 
Cross Vault انظور .  ميبقواطع برمييل  بو
-:الشلك اتلايل  

 

Crotolium ( ردمفو ) Crotolia (مجوع) 

د يات يف العقود اذلي كون يرتدينوه نسواء 
 ايلوناإ والروماإ
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Crowbar إحدى أدوات اتلنقيب: عيبلة .
-:انظر الشلك اتلايل   

 
Crowsteps زخرفوة : حلية خطوة الغراب

انظر الشولك .  واألنباط اآلشوريوإسيبخدماا ا
-:اتلايل  

 

Crucible فخوواري صووغِّي  إنوواء: بوتقووة
انظور . تذويب املعدإ املنصار إلاعدةيسيبخدم 

-:الشلك اتلايل  

 

Cruciform Plan الشلك خمطط صلييب 
. وهو أحد أنواق خمططات الكنائس ابلزينطيوة
  -:انظر الشلك اتلايل

 
Crumbly Gray Ware  فخار رموادي

هش رمق  

Crushing Basin  حوووض اهلوورس يف
-:انظر الشلك اتلايل.  معرصة الزييبوإ  

 

Crust  األرضيةالقرشة  
Crypt غرفة مسيبودق يف املعابد والكنائس ،

انظوور .  ، رسدابالكنيسووة أسووفلادلفوون يف 
-:الشلك اتلايل  

 
Crypta  بووو طويوول ضوويق موجووود حتووت 

بمزرعوووة واكإ يسووويبخدم األرض مووورتبط 
أثناء الفرتة الرومانية لليبخزين  

Crypto-porticus  زيوور خمووي اعدة مووا
يبم تووضوواء وولكنووه مُ  األرضيكوووإ حتووت 

-:انظر الشلك اتلايل. تاوييبه  
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Cryptozoic  Eon  بل الاكمَبي  عرص ما
 111مليوإ سنة وحوىت  3111ويميبد من حوايل 

 مليوإ سنة مضت
Cubic مكعب الشلك 
Cubiculum  غرفوووة انلووووم يف ابليوووت

، حجرة موجودة يف املدافن الرومانيوة الروماين
ملمارسة واكنت تسيبخدم  األرضاملوجودة حتت 

-:انظر الشلك اتلايل. الشعائر اجلنائزية ضبع  

 
Cubicle غِّية تنووت تسوويبخدم غرفووة صوو

ِّي املالبس وغِّيها من ا سيبخداماتيتلغ  
Cubit وحدة لقياس الطول : راق  
Cucina  انظور . ابليت الرومواين أجزاءأحد
-:الشلك اتلايل  

 

Cucuma  اين معدنية أومصطلح يطلق ىلع
 أوفخارية عندما تسيبخدم لتسوخ  املواء  أو

 أي سائل آخر
Cuirass انظور . ادلرق العسكري الروماين
-:الشلك اتلايل  

 

Cuirassed  ُرتدي ادلرقيق، در  م    

Cul-de-four  نصووف  بووة تعلووو حنيووة
-:انظر الشلك اتلايل. الكنيسة   

 
Cul-de-lampe انظوور . حليووة ميبديلووة
-:الشلك اتلايل  

 
Cullet زجاج معاد اسيبخدامه 
Cultural Conservation حفاظ ثقايف 
Cultural Context سياق ثقايف 
Cultural Diversity تنوق ثقايف 
Cultural Heritage الرتا  اثلقايف 
Cultural Identity اهلوية اثلقافية 
Cultural Landscapes املوا ع اثلقافية 
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Cuneiform Script ةالكيبابة املسماري :
اسيبخدم يف بوالد  أساف نمط  ايبان ىلع شلك 

    انلارينما ب

Cuneiform Tablets  الوور م الطينيووة
انظور الشولك .  اليت حتمل ايبابوات مسومارية

: تلايلا  

  
Cupid اهل احلب عنود الرومواإ: الكيوبد  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Cup-marks  ُوح يف الصووخر ىلع شوولك  رفر
-:يلانظر الشلك اتلا. أكواب  

 

Cupola ،  بوو  و  بة صغِّية،  مقببسقف 
انظور . اهلييج أوشلك جموف هل خمطط دائري 

-:الشلك اتلايل  

 
Cupreous نايس 
Curtain Wall  اجلدار املحصن املحيط

احلصن أوبالقلعة   
Curation عناية ميبحفية 
Curative Conservation    الصويانة

ق صيانة املواد األثريةأحد أنوا: ةالعالجي  
Curative Intervention  تدخل
 عاليج
Curator  امليبحف أم  

Curia  أوموواكإ اتلقوواء جملووس الشوويوخ 
 جملس القرية الروماين املحيل
Cursive Script  خط النسخ 
Curved مقوس منحين ،  
Curvilinear مشلك خبطوط منحنية 
Curvilinear Houses  بيوووت دائريووة

 هوذا انلووق مون ابليووت يف عوي ىلع: الشلك
ويه تؤرخ للعرص الَبنزي القديم األردإ  

Cushion Capital  تاج ىلع شلك وسوادة
.  انترش خالل العصور الرومانيوة وابلزينطيوة
-:انظر الشلك اتلايل  
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Cusp الوجه  ابلارزة عن أو نلقطة انلاتئةا

-:انظر الشلك اتلايل. شباك أوادلاخيل لقوس   

 

Cutwater جرس أويف داعمة  نيبوء  
Cyathus انظور الشولك . يوناين هل يود  إناء
-:اتلايل  

 

Cycladic culture اثلقافة السيالكدية :
ثقافة تطورت يف اجلزر السيالكدية ايلونانية 
يف جنوب بالد ايلوناإ خالل العرص ابلونزي 

وتيبمزي بالعديد من ( م.ق 2111-1111)املبكر 
اتلماثيل املصنوعة من الرخام املحيل، حيث 
 عي ىلع شواهد هذه اثلقافة يف املقابر

Cycladic Art فن : الكدييالفن الس
(م.ق 2111-1111)يوناين  ديم   

Cyclopean Masonry  أسووولوب 
ييبمثول يف ابلنواء  (مايسويين) معماري يونواين

شولك انظور ال.  حجارة غوِّي منيبظموة الشولك
-:اتلايل  

 

Cyclopes  خملو ات يونانية اسوطورية هلوا
  ع  واحدة

Cylindrical Crushing Stones 

.  اهلرس ا سطوانية يف معرصة الزييبوإ حجارة
-:انظر الشلك اتلايل  

 
 

Cylindrical Seal هوذه  :خويبم اسوطواين
و د  احلجر  أوتصنع من الط  تنت  األخيبام

يف بووالد مووا بوو  انترشووت بصووورة خاصووة 
-:انظر الشلك اتلايل. انلارين  
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Cyma Recta  زخرفة هلوا مقطوع منحوين
مون وحمودب  من اجلاوة العليوامزدوج مقعر 

-:انظر الشلك اتلايل. اجلاة السفىل  

 

Cyma Reversa  زخرفة هلا مقطع منحين
مون ومقعور  من اجلاوة العليوامزدوج حمدب 

-:انظر الشلك اتلايل. اجلاة السفىل  

 
Cymatile  رومواين ميبمووج أنثوويبلواس 
 اللوإ
Cynocephalus  حيووواإ هل جسووم  وورد

فنيوة املرصوية يف األعموال ال ظارورأس لكب 
-:انظر الشلك اتلايل. والرومانية  

 
Cynopolites  مصطلح يوناين يعوين مرصو
 العليا

Cypress  شووجرة تظاوور اثووِّيا يف الفوون
انظر الشلك . نة زرادشتديا إىلالفاريس تشِّي 

-:اتلايل  

 

Cypriot Jug انظر الشلك .   َبيص إبريق
-:اتلايل  

 

Cypriot Ware هوذا  أنيبج: فخار  َبيص
واسويبمر . م.ق 3511الفخار يف  َبص مع بداية 

.  ية والرومانيوةحىت العصوور اهللنسوت إنيباجه
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Cyrtostyle  خمطوط نصوف  هلرواق معمد
 دائري 
Cyzicence Hall  صوووالة مطلوووة ىلع
 احلديقة يف ابليت ايلوناين القديم 
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D 
Dabba Culture  حضووارة ادلبووة ويه

إفريقياحضارة انترشت يف بر ة يف شمال    

Dacia مقاطعة رومانية تقوع شومال : داشيا
نار ادلانوب و د تنوت هوذه املقاطعوة غنيوة 
 باملناجم
Dactyliotheca  صووندوق اخلووواتم عنوود

، حجارة مشغولة، حجارة ثمينةاإلغريق  
Dado اجلزء السوفيل املزخورف مون جودار .
  -:انظر الشلك اتلايل

 

Dagan, Dagon اآلهلووةاحوود : داجوواإ 
الغربيووة وهووو اهل احلبوووب السوامية الشوومايلة 

. والزراعة  
Dagger خنجر 
Dais انظور . ، منصوة مرتفعوةرهالع مضلة
-:الشلك اتلايل  

 

Dalan  اعدة موا يكووإ مقببوارشفة بنواء .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Dalle  بالطووة حجريووة مسوويبوية، رخووام

األرضياتيسيبخدم لرصف   
Dalmatic انظر الشلك .  احد ثياب الكانة
-:اتلايل  

 

 
Dam سد 
Damaretion عملة صقلية  هبية 
Damascening تطعيم 
Damask ديباج  

Darabukheh  اسطوانة العمود املرصي 
Dark  ُم،  اتميبعم  
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Dark Faced Burnished Ware 

انظور الشوولك .  بلووإ  وواتم الفخوار املصووقول
-:اتلايل  

 

Dart Ornament انظور .  زخرفة السوام
-:الشلك اتلايل  

 
Dated to إىل مؤرخ  
Date-stone  حجوور مبووين ضوومن جوودار
 وحيمل تارخيا
Datum Point  انلقطوة اثلابيبوة يف مو وع

 ألغوراض اعدة تسيبخدم حيث األثرياتلنقيب 
 املساحة
Dead-light  جزء من شباك غوِّي  أوشباك
 نافذ
Deambulatarium  املمر اذلي  أوالرواق

اجلوزء ادلاخويل مون  أوط بايلك الكنيسة حيي
-:انظر الشلك اتلايل. املعبد  

 

Death-lantern  عمووود ميبوووج بفووانوس
 أويعلوه صوليب موجوود يف سواحة الكنيسوة 

يعيبقوود أنووه يطوورد األرواح  حيووث تإ املقوَبة
-:انظر الشلك اتلايل. الرشيرة  

 
 

Death Mask ناق لشخص :  ناق املوت 
-:انظر الشلك اتلايل. ميت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debitage ايا ظمصووطلح يطلووق ىلع الشوو
 األدواتصووناعة  عوون والكرسوو الوويت تنوويبج
-:انظر الشلك اتلايل.  الصوانية  

 
Debris ،نقاضأراكم، طمم  
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Decadence  مصووطلح يسوويبخدم فنيووا
ل  لة ىلع الفرتة الوا عة ما ب  سقوط روموا 

انلاضة يف القرإ الرابع عرش وعرص  
Decadent منخفض، ميبدهور 
Decagon انظر الشلك .  شلك هل عرش زوايا
-:اتلايل  

 

Decanter انظور .  مصفاة الرشواب، دورق
-:الشلك اتلايل  

 

Decanummium  فئة نقدية بزينطية
نميات  31 تساويبرونزية   

Decapitation دات ادلفووون إحووودى اع
القديمة وتقوم أساسا ىلع فصل اجلمجمة عون 
  اجلسد  بل ادلفن
Decapolis احتاد املدإ العرش : املدإ العرش

جود هوذه ا حتواد أو، و ود الرومواين-ايلوناين
م وهووذه املوودإ امووا .ق 13/11بوووميب اعم 

سواكيثوبوليس،  -:ردها املوؤرخ بليوين يه أو
سووا، هيبوووس، جووادارا، بوويال، فيالدلفيووا، جِّيا

 ديوإ، تناثا، دمشق، رافانا 
Decastyle  انظور .  أعمودةمعبد هل عرشوة
-:الشلك اتلايل  

 
Deceased امليت، امليبوىف 
Decennalia  اذلاوورى العووارشة حلكووم

الروماين اإلمَباطور   

Decennium عرش سنوات 
Decipherment  فوك شوويفرة الكيبابووات
 القديمة
Decoduchi  جملس العرشوة و ود حكوم

م حووىت .ق 311موون اعم  أثينوواجلووس هووذا امل
ادليمقراطيةاسيبعادة   

Decorated مزخرف 
Decoration زخرفة 
Decorative زخري 
Dectylus وحدة  ياس يونانية 
Decumanus Maximus  مصووطلح
 تيين يطلق ىلع الشارق اذلي خيورتق املدينوة 

انظور الشولك . الغرب إىلالرومانية من الرشق 
-:اتلايل  

 

Decussis عة نقديوة رومانيوة ناسوية  ط
31يظار علياا الر م    
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Dedicatory Inscription  نقوووش
 تكرييس
Deep engraving  انلقووش  أواحلفوور

-:انظر الشلك اتلايل. الغائر  

 

Defacement  تشويه 
Defixiones  ىلع  يوودلمصووطلح  تيووين

راق أوالصوولوات واللعنووات الوويت تكيبووب ىلع 
 داخوول إيووداعاايوويبم و أخوورىاجلوو  ومووواد 

-:انظر الشلك اتلايل. الرضيح  

 
Dehumidification  تقليل نسبة
  الرطوبة
Simple Tomb املدفن اليسيط 
Deification  لإلمَباطوورتمثال تإ يصنع 
 الروماين بعد وفاته
Dekadrachm  31 تسواوي طعوة نقديوة 

-:انظر الشلك اتلايل. درامخا   

 

Deluge طوفاإ 
Demeter هل ديميوورت ايلونوواين وهووو اهل اإل

انظوور الشوولك .  واخلصوووبة والزراعووة األرض
-:اتلايل  

 
Demi-column يف  خمووي عمووود نصووفه

-:انظر الشلك اتلايل. رجدا  

 
Demigod نصف اهل 
Demilune هاليل الشلك 
Demi-relievo  بارز أو ناتئنت  

Demolition دمه  
Demotic  ايبابوووة مرصوووية : ديمووووطي

.  اإلداريووةاسوويبعملاا املرصوويوإ يف ايبابوواتام 
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Denarius (مفرد) Denarii (مجع)  نقود

. م.ق 233اعم مون  بدءا  فيض روماين اسيبخدم
-:انظر الشلك اتلايل  



                               زياد السالمني. د                                                   (عريب-إنكلزيي)ر معجم المصطلحات اآلثارية المصو  

 

 

 

93 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

 
Dendrochronology ريخ باسيبخدام أاتل

-:انظر الشلك اتلايل.  األشجارحلقات    

 
Dendrolatry  املقدسة األشجارعبادة  
Dental Tools  أدوات د يقة تسيبخدم
 أثناء اتلنقيب
Denticulate صووووانية ىلع شووولك  أداة

-:انظر الشلك اتلايل.  مكشط جانيب مسنن  

 

Denticulated مسنن 
Denticulation  تسن  
Denomination فئة نقدية 
Dentate Nummi نقووود هلووا حووواف 
 مسننة
Depiction  تصوير 
Depressed arch  عقد منخفض أو وس 

-:انظر الشلك اتلايل.   

 

Desalination األمالح اذلائبة إزالة  
Deshert  األمحرتاج مرص السفىل  
Design تصميم 
Destruction هدم 
Detach  لصح فر  
Detention dams  حيوث سودود و ائيوة

دية ويكي وجود هذا انلوق من السدود يف األ
املحيطة بابلرتاء من أجول محايوة املدينوة مون 
  خطر الفيضانات

Deterioration تلف 
Dextrale ة وأسوووارة كوون يرتووديناا نسوو
 ايلوناإ والروماإ بايلد ايلمىن
Diaconicon    غرفة يف الكنيسة تسيبخدم

وتقوع اعدة  وماكإ حلفوظ املالبوس اأرشيف
انظور .  وب احلنية يف الكنيسة ابلازيليكيةجن

-:الشلك اتلايل  

 
Diadem  عصبة الرأس امللكية، تظار اثِّيا
ىلع القطع انلقدية الرومانية وابلزينطية فوق 

-:أنظر الشلك اتلايل. رؤوس األباطرة  
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Diaeta  ماكإ اسيبقبال الضويوف يف ابليوت
 الروماين، بيت روماين صغِّي
Diagonal منحرف، مائل 
Diatoni, Diatonoi  حجارة طويلة تميبد

جدار آخر إىلجدار  همن وج  
Diatreta رشب يونواين مصونوق مون  إنواء

-:انظر الشلك اتلايل. الزجاج ومزخرف  

 
Diamas خييببوئرض تإ رساديب حتت األ 
ائلوفياا املسيحيوإ األ  

Diamond املاس 
Diana القمر والصويد  آهلةديانا ويه  اآلهلة
. عند الروماإ  

Diaphragm Arch  عقوود  أو وووس
  -:انظر الشلك اتلايل. حامل

 

Diaulos  انظوور الشوولك .  إغووري مزمووار
-:اتلايل  

 

Diazoma  زيوور بوو  صووفوف املقاعوود يف
-:انظر الشلك اتلايل.  اإلغري املرسح   

 
Dichalcon  طعة نقدية ناسوية يونانيوة 

انظوور الشوولك . بووولأو 3/5 تسوواويصووغِّية 
-:اتلايل  

 
Dictyotheton  طريقوة بنواء تيبوألف مون
ر حجارة مربعة مقطوعة بشولك منويبظم يظاو

الطريقوة علياا شلك شبكة و د شاعت هوذه 
العرص الروماين لخال  

Didactic Display  ،العرض اتلعلييم
طرق العرض امليبحي  إحدى  

Didrachm  2 تسواويفئة نقديوة  ديموة 
-:انظر الشلك اتلايل.  درامخا  

 

Die خاتم،  الب انلقد 
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Die Link  القطعوة انلقديوة اخيبالف وجه
 عن ظارها

Diggings  حفريات 
Digital Terrain Model (D.T.M.) 

 نمو ج ر يم لألرض
Digitizing  تر يم  
Dilectus  مصووطلح يطلووق ىلع الرجووول
 الروماين عند اخيبياره للخدمة العسكرية
Diobol  بوولأو 2 تساويفئة نقدية  ديمة  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Dioceses  اسوويبحدثاا  إداريووةجممووواعت
الروماين ديو ليشياإ اإلمَباطور  

Diocese مطرانيةأسقفية ،  
Diocletianic  نظوووام التسووووعِّي اذلي

الروماين ديو ليشياإ اإلمَباطوراسيبحدثه   
Dioketes  لقب بطليم ويعين املودير املوايل
 وا  يبصادي وا داري
Dionysus ديونيسيوس ايلوناين وهوو  اإلهل

-:انظر الشلك اتلايل .اهل اخلمر  

 

Diorite حجر ادليورايت 
Dipping غمر الفخار وتغطيسه يف طالء  

Dipteral Temple هل صفاإ  يوناين معبد
انظوور الشوولك .  يف لك جانووب األعموودةموون 

-:اتلايل  

 

Diptych   ألف مون لووحيب  عمل فين ييبو
ملونت  ملصقيباإ مع  أواعجيت  منحوتت  

-:انظر الشلك اتلايل. بعضاما   

 
Dipylon انظوور الشوولك .  موودخل مووزدوج
-:اتلايل  

 

Dipylon Pottery يوؤرخ  أثيوينر فخوا
انظور .  للقرن  اتلاسوع واثلوامن  بول املويالد

-:الشلك اتلايل   
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Dirham إسالمية طعة نقدية : درهم 
غم 1 يلافضية تزإ حو   

Discharging Arch  عقوود  أو وووس
انظر .  يوضع فوق عيبب ابلاب تلخفيف احلمل

-:الشلك اتلايل  

 

Discobolus انظور الشولك .  رايم القورص
-:اتلايل  

 

Discoloration عملية تغِّي األلواإ 
Discovery ااتشاف 
Discoid ريص الشلك  
Diskos  وزنة  ات شلك  ريص تإ يرمياوا

-:انظر الشلك اتلايل.  عب القرص ايلوناين  

 
Distal End  لقطعووة ل اخللفيووةانلاايووة

-:انظر الشلك اتلايل .الصوانية  

 

Distichous  و صف  
Distyle in Antis بوابوة معبود يونواين 

-:انظر الشلك اتلايل. ينعمود حتيبوي  

 
Ditch خندق 

Divi-Filus لقب تإ ييبخذه : ابن اإلهل
.اإلمَباطور الروماين  
Divus  اهلل"مصطلح روماين يعين"  
Docent  مشخص ميبطوق مدرب يقو 
 بمرافقة زوار امليبحف
Documentation  توثيق 
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Dodecastyle  طووراز معموواري ييبمثوول يف
انظور الشولك . داابلوابة اليت هلا اثنا عرش عمو

-:اتلايل  

 

Dodecadrachmon  طعوووة نقديوووة 
-:انظر الشلك اتلايل.  درامخا 32 تساوي  

 

Dolabra هلوا يود طويلوة تإ حيملاوا  أداة
اجلنووود يف احلووروب ويسوويبخدموناا يف حفوور 

-:انظر الشلك اتلايل.  اخلنادق  

 

Dolichos سباق عدو يوناين طويل املسافة 
Dolmen موودافن موون العرصوو : دوملوون

 أفقيووةلَبونووزي ىلع شوولك رشائووح حجريووة ا
انظوور الشوولك .  ترتكووز ىلع حجووارة رأسووية

-:اتلايل   

  
Dome بة  

Dome on a Drum القبة املرتكوزة ىلع 
-:انظر الشلك اتلايل.  طبلة دائرية  

 

Domical-vault  انظوور . املقبووبالعقوود
  -:الشلك اتلايل

 

Domicile مسكن، مأوى 
Dominus and Deus السوويد واإلهل :

. بعض األباطرة الروماإلقب أطلق ىلع  

Dominus Noster "DN"  لقوب توم
اسوويبحداثه يف القوورإ الرابووع املوويالدي ويعووين 

حيوث يظاور بصويغيبه املخيبرصوة ىلع  "سيدنا"
 القطع انلقدية ابلزينطية
Domus  انظر الشلك اتلايل. مزنل روماين:-  

 
Domus Ecclesia  الكنيسووة ابليووت

. لكنوائسا أنوواقوهو أ دم  (ىلوالكنيسة األ)
-:انظر الشلك اتلايل  
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Donjon يف  حصووونامل األسوووايس َبجالووو
-:انظر الشلك اتلايل. القلعة  

 

Doric Capital أحد أنواق : اتلاج ادلوري
انظور  .الرومانيوة-تاجيات األعمدة ايلونانيوة

-:يلالشلك اتلا  

 

Doric Column أحد أنواق : عمود دوري
انظور   . الرومانيوة-تاجيات األعمدة ايلونانية

-:الشلك اتلايل  

 

Doric Frieze انظوور .  ادلوري اإلفريووز
-:الشلك اتلايل  

 

Dorman   داعمووة رئيسووة يف بنوواء معوو
أخرىترتكز علياا داعمات   

Dormant نافذة أوباب  إطار  
Dormer window  نافووذة  ات شوولك

-:انظر الشلك اتلايل. مجلوين      

 
Dorter  غرفة نووم اعدة موا تكووإ  بودير
 مسيي
Doryphoros   اإلغريقحامل الرمح عند  
Dosseret تعلوو طبليوة  خمروطيوة داعموة

-:انظر الشلك اتلايل.  اتلاج  

 

Double Anta Temple  أنووواقاحود 
املعابوود ايلونانيووة وييبمووزي بوجووود عمووودين 
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انظور . ي جايبه اخللفيةومربع  عن مدخله 
-:الشلك اتلايل  

 
Double Cross انظور .  صوليب موزدوج
-:الشلك اتلايل  

 

Double End Scraper صواين مكشط 
-:انظر الشلك اتلايل.  علوي مزدوج  

 

Dovecotes بيوت احلمام الزاجل 
Drachma عملوة يونانيوة فضوية: درامخوا 

-:انظر الشلك اتلايل.  غرامات 1 ايلوزناا حو  

 

Drapery  أ مشة أومنسوجات  
Drawbridge اجلرس امليبحرك يف القلعوة .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Dromedary Camel  اجلمل  و السونام
 الواحد
Dromos  ميوووداإ السوووباق يف املدينوووة

، رومواين  وَب أوبنواء  إىل، زير يؤدي الرومانية
انظور الشولك . ر مكشوف يوؤدي إىل مقوَبةزي

-:اتلايل  

 
Drum  انظوور الشوولك .  اسووطوانة العمووود
-:اتلايل  

 
Duffle نسيج صوي 
Dull luster  شاحب اللوإ أوباهت بريق  
Dump Pit ُحفر انلفايات 
Dupondius فئووة نقديووة : ادلوبونووديوس
برونزيوووة رومانيوووة، ويه تسووواوي نصوووف 
الروماين حيث تإ يصنع مون  السيسرتيوس 
ناس  و لوإ  هويب واكإ اإلمَباطوور يُصوور 
ىلع هذه اإلصدارات معيبمرا  تاجا  شعاعيا  فووق 
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 .ملوم 21-21ه، ويبلو   طور هوذه الفئوة رأس
:أنظر الشلك اتلايل  

 
Dushara عنود اآلهلوةابوِّي  : و الرشوى  
. األنباط  

Duplicarius ل رفيوع املسويبوى يف ومسؤ
 الوحدة العسكرية الرومانية
Dusky  ُعيبم،  اتمم  

Dwarf Column عمود  صِّي 
Dwarf Order  القزمية األعمدةطراز  
Dwarf Pilaster عمود صغِّي ا رتفواق 

يف اجلوزء  عليوه تلوك املوجوودة األمثلوةومن 

انظوور . اووة اخلزنووة بووابلرتاءجالعلوووي موون وا
-:الشلك اتلايل  

 

Dwellings مساكن 
Dye صبغة 

Dyke خندق حول احلصن 
Dynasty ساللة 
Dyostyle  و أعمدة مزدوجة  
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E 
Eardrop  ِ رط، حلق  
Early Bronze Age  العرصو الَبونوزي

(م.ق 2111-1511) املبكر  

Early Dynastic (Mesopotamia) 

تمثل (: بالد الرافدين) عرص فجر السال ت
أ دم أدوار احلضارة السومرية حيث يقسم 

-2811إىل ثالثة مراحل ويغط  الفرتة ما ب  
م، ويعرف هذا العرص بالعرص ما  بل .ق 2151

(نسبة إىل رسجوإ)الرسجوين   

Early Dynastic (Egypt)  عرص فجور
ويمثول فورتة  حكوم اول (: مرص)السال ت 

-1111مون حووايل ثالثة سال ت مرصوية أي 
.م.ق 2138  

Earring  رط  
Earthenware فخارخزف ،  
Earth Goddess  آهلة األرض 
Eau-de-nil اخرض باهت 
Eaves  ،انظر الشولك .  إفريزمرزاب، طنف
-:اتلايل  

 

Ebony  بانوسخشب ا  
Ecclesia  األثيينجملس الشيوخ  

Ecclesiology ادراسة الكنائس وتارخياو 
وأثاثاا وتقايلدها وزخارفاا  

Echal  س ايلاوودي حيوث يالكن أجزاءاحد
وجد به اعدة اللفائف ادلينية املقدسةت  

Echinus  طبلية تاج  أسفلبروز يف  أونيبوء
-:انظر الشلك اتلايل.  العمود ادلوري  

 
Ecofacts واد مصوووطلح يطلوووق ىلع املووو

الويت و مثل بقايا انلباتات واحليوانات طبيعيةال
  األثريةاحلفريات  أثناءيعي علياا 

Écorché  منحوتة  أوصورة مرسومة
انظر . اجلسم بوضوح عضالتوتظار علياا 

-:الشلك اتلايل  

 
Ecphora بروز جزء فوق جزء آخر 
Ediacarian Period  العرصووووو

 إىلمليووإ سونة  111يبد مون ا ديكاري ويم
مليوإ سنة مضت 511  
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Edicula  جزء صغِّي يف ابليت الروماين ىلع
شوولك حنيووة جانييووة توضووع فياووا املووذابح 
 واتلماثيل
Edifice  ط ؛ إِيواإ انظور الشولك .  بِنراء؛ برالر
-:اتلايل  

  

Effigy صورة، تمثال 
Egg and Dart  زخرفة ابليضة والسام  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Egg and Tongue  زخرفووة ابليضووة

-:انظر الشلك اتلايل.  واللساإ  

 

Egg-shaped ضةىلع شلك ابلي  
Eggshell Ware    فخار ر يوق تلفخوار

-:انظر الشلك اتلايل.  انلبط  امللوإ  

 
Egyptologist  الشخص املخيبص بدراسوة
 اآلثار املرصية
Egyptology أحد فوروق  : علم املرصيات

ثار املرصيةخييبص بدراسة اآلوهو  علم اآلثار   
Eileithya الو دة عند ايلوناإ آهلة  
Electron Probe Microanalysis 

"EPMA"  طريقووة تسوويبخدم تلحليوول
ثريةايب اللىق األترا  

Electronic Hygrometer  جااز
 ياس الرطوبة ا لكرتوين، يوضع اعدة يف 

-:انظر الشلك اتلايل. امليباحف  

 

Electrum  معدإ ا لكرتوم وهو مزيج من
-:انظر الشلك اتلايل.  الفضة واذلهب  
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Elephantine  أسوواإجزيرة الفيلة  ورب 
 بمرص
Elevation ا رتفاق عن مسيبوى، مسقط ،
 سطح ابلحر
Ellipse اهلييج الشلك 
Elliptical Arch  عقود بيضووي أو وس 

-:انظر الشلك اتلايل. الشلك  

 

Embalmment حتنيط 
Embellishment  تزويق، تزي 
Embolon  حجوووري أوفاصووول خشووويب 
 يسيبخدم يلفصل ب  العربات يف السباق
Embossing Decorations  زخووارف

-:انظر الشلك اتلايل.  بارزة، زخارف ناتئة  

 

Embrasure اوووة يف  ر،فيبحووة يف جوودا
 أويط ببوابوة مودرج حيو إطوار، جدار حصون

-:انظر الشلك اتلايل. نافذة  

 

Embroidered  ،موش، مزركشمطرز   

Embroidery تطريز 
Emergency Intervention  تدخل
 طارئ
Emperor إمَباطور  
Empire إمَباطورية 
Emporium مركووز جتووارة ييبمووزي بموودى 
  جتاري واسع
Empress إمَباطورة 
Enamel Ware  انظور . باملينافخار مطيل
-:الشلك اتلايل  

 
Encarpus سييك ييبوألف عنرص زخري الك
 من من با ة من الورود والفاااة املنحوتة
Enceinte  مورتاس حيويط بينواء  أوجودار
 حمصن
Enclosing wall سياج، حائط 
Enclosure  ساحة مسورة 
Endangered معرض للخطر 
End Reservoir يقع  تلجميع املياه خزاإ
 يف نااية  ناة ماء
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End Scraper علوووي صووواين مقشووط .
-:تلايلانظر الشلك ا   

 

End Scraper on Blade مكشووط 
انظور الشولك . علوي مصنع ىلع شوفرة صواين

-:اتلايل  

 

End Scraper on Flake مكشووط 
انظور الشولك . علوي مصنع ىلع شظية صواين

-:اتلايل  

  

Eneid مة ا نيا هملح  
Engaged Column ميبصوول  عمووود

-:انظر الشلك اتلايل. دار جب( مليبصق)  

 
Engobe بطانة فخارية ملونة  
Engrave ينحت 
Engraved حمفور 
Engraver  منقاه صواين، ن ات 
Engraving احلفر 
Enki الرئييسو  اإلهل انك  السوومري اإلهل
. ملدينة اريدو  

Enlightenment Age  يف  يرعرص اتلنو
روبا واذلي يبودأ موع بدايوة القورإ اثلوامن أو

 عرش للميالد
Enlil اإلهلوهوووو  انليوول السووومري اإلهل 

لوريح ل إهلواالرئييس عند السومري  و د تإ 
. واهلواء  

Enneastyle أعمودة مرتبوة  ةرواق هل تسع
 بشلك مسيبقيم
Enrichment زخرفة 
Entablature  حليووة زخرفيووة ) طابوواإ

-:انظر الشلك اتلايل. (يةمعمارية الكسيك  
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Entasis  ا ننووواء املوجوووود يف املقطوووع
-:انظر الشلك اتلايل. العمودي للعمود  

 

Entrepôt  ختزإ فياا   رية جتارية أومدينة
  ابلضائع وتوزق مناا 
Enveloped Lege Handle  مقوبض

 -:انظر الشلك اتلايل. ثينوم ناتئفخارية  نيةآ

      
Environmental Archaeology 

  اآلثواراحود فوروق علوم : ابليوي اآلثوارعلم 
ام املجيبمعووات يوو  يووةاسووة ايفردبويقوووم  

اليرشووية املاضووية بوواتلكيف مووع اتلغووِّيات 
 ابليئية
Environmental Conservation 

 احلفاظ ابليي
Environmental Context  السياق
 ابليي
Eocene  11-مليووإ 53) عرص ا يوسو 
(مليوإ سنة مضت  

Eoliths  حصوات نارية خشنة عي علياوا
ويه من نيبواج  األدىنيف طبقات ابلاليسيبوس  
-:انظر الشلك اتلايل.  الطبيعة  

  

Eon دهر 
Eparchos حاكم مقاطعة رومانية 
Eparchy  ،ابارخيوووة، و يوووة رومانيوووة

مطرانيووة يف الكنيسووة  أو أبرشووية، مقاطعووة
 ا رثوداسية الرش ية
Ephebeum احة احلمام صالة واسعة يف س

-:انظر الشلك اتلايل. الروماين  

 

Epigraphic نقيش، ميبعلق بانلقوه  
Epigraphist خميبص بانلقوه والكيبابات 
Epigraphy علم انلقوه والكيبابات 
Epinaos  ين وهوو املعبود ايلونوا أجزاءأحد

-:انظر الشلك اتلايل. الردهة اخللفية  
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Epi-Paleolithic  العرص الالحق للعرصو
(م.ق 8.511-31.111) جري القديماحل   

Episcopacy أسقفية 
Epistyle انظر الشلك . عيبب، سااف ،إطار
  -:اتلايل

 

Epitaph نقش  بوري 
Epitoga  وماين يليس فوق اتلوجاررداء  
Epoch عرص، زمن، فرتة 
Epoxy Resins  احود :  صقات ايبوكيس

 األثريووةللصووق املووواد  املسوويبخدمةاملووواد 
 امليبكرسة
Equiangular الزوايا تساويم  
Equilateral األضالق تساويم  
Equilateral Arch  تسوواويمعقوود 

-:انظر الشلك اتلايل. األضالق  

 
Equites  خوالل فورتة اسويبخدامهلقب توم 

طبقووة  ىلع الرومانيووة يلوودل اإلمَباطوريووة
من رتبة الشيوخ أدىناعية اجيبم  

Era فرتة زمنية 

Eranos (مفرد)  Eranoi (مجع)  أوعيد 
 مارجوواإ يونوواين، احيبفووال يونوواين مقوودس
Ericius سالح روماين 
Erinyes هلات الغضب ايلونانياتآ  
Erosion تآلكتعرية ،  

Erotidia  عيود احلوب عنود ايلونواإ وهوو
ايروس باإلهلمرتبط    

Escarpment منحدر 
Escoinson يوة عضوادة ابلواب،  ووس واز

-:انظر الشلك اتلايل. يعلو فيبحة شباك  

 
Esonarthex جموواز الكنيسووة ادلاخوويل  .
-:انظر الشلك اتلايل   

 

Esplanade  املوجووودة السوواحة املسوويبوية
مام احلصنأ  

Esseda عربووة رومانيووة جيرهووا حصوواناإ 
احلروبتنت تسيبخدم يف   

Estrade منصة مرتفعة 
Ethics of Conservation  أخال يات
 احلفاظ
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Ethnarch لكمة يونانية تعين حاكم 
Ethnoarchaeology  علوووم اآلثوووار

احوود فووروق علووم اآلثووار حيووث : ا جيبمووايع
ابلقايووا املاديووة للمجيبمووع ،  يبص بدراسووةخيوو

تصوور  إاعدةثواري  يف اآلويساعد هذا العلم 
ل دراسة اتلقايلد امللموسة نمط احلياة من خال

  والغِّي ملموسة للمجيبمعات احلديثة

Ethnography  احوووووود فووووووروق
نيوبولوجيوووا اثلقافيوووة ويقووووم بدراسوووة األ

وتراثاا املادي اثلقافات املعارصة  
Ethnohistory اتلاريخ العريق 
Ethnology  نيوبولوجيوا احود فوروق األ

اليرشية األعراقدراسة يبص باثلقافية وخي  

Etruscans وهووم شووعب : تروسووكي األ
يبصووف األلووف نم يلاسووكن ايطايلووا يف حووو

ىل  بل امليالدواأل  
Etymology  الَّكمات أصولعلم دراسة  
Eucharist انظور الشولك .   رباإ مقودس
-:اتلايل  

 

Everted Neck  ميبجاة فخاري  إناءعنق
-:انظر الشلك اتلايل. للخارج  

 

Everted Rim  فخاري إناءفوهة  أوحافة 
-:انظر الشلك اتلايل. ميبجاة للخارج    

 
Evolution of Cultural Heritage 

 تطور الرتا  اثلقايف
Ewer إبريق 
Excavate ينقب، حيفر 
Excavation  أثرية، تنقيب حفرية  
Excavator منقب 
Excubitorium  سكن رومواين حلوراس
 الليل
Execration Texts وص اللعووننصوو: 

 يلايف مرصو وتوؤرخ حلوو نصوص عي علياوا
  -:انظر الشلك اتلايل. م.ق 3811

 

Exedra  حجوورة جانييووة يوجوود باووا اعدة
-:انظر الشلك اتلايل.  إيواإ، مقعد حجري  
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Exeget  يف عاد ابلطاملة األكَبالاكهن  
Exergue يف  (السووفيل) اخلووط اتلحوويت

-:انظر الشلك اتلايل.  القطعة انلقدية  

 

Exhumed منبوه 
Exomis  نوووق بلوواس يونوواين تإ يرتديووه

فوورتة خووالل ال أيضوواوشوواق  العبيوود والعمووال
-:انظر الشلك اتلايل. الرومانية  

  
Exonarthex جمواز الكنيسوة اخلوواريج  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Experimental Archaeology  علوم
م ويقوو اآلثاراحد فروق علم  :اتلجرييب اآلثار

مون خوالل  القوديم اليرشوي دراسة السلوكب
تصووور جتريييووة حتووت ظووروف علميووة  إاعدة

  معينة
Explore يسيبكشف 
Exploration اسيبكشاف 
Exterior خاريج 
Extrados  لقووس العقود العلوويالوجوه .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Ex voto,  ex-voto رباإ نذري  
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F 
Fabric نسيجعجينة الفخار ،  
Fabrilia األدوات إىلصوووطلح يشوووِّي م 
 املخيبلفة اليت يسيبخدماا الفناإ
Façade انظر الشلك اتلايل.  ابلناء واجاة:-  

 
Faceted ميبعدد األوجه 
Face urn أوحيوواين  أو جه اديمجرة هلا و 

-:انظر الشلك اتلايل.  غِّيه  

 
Facet  جانووب، ناحيووة، واجاووة بنوواء غووِّي
 رئيسة
Facial مواجه 
Facing Bust ةنصووفي صووورة أو تمثووال 

-:انظر الشلك اتلايل.  للناظر ةمواجا بوضع  

 

Faded Colour لوإ باهت 
Faience  خزف موزجج يسويبخدم تلغطيوة

(شلك ) وتزييناا اجلدراإ  

 
Falchion معقووف انلاايوة سيف روماين .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Falciform الشلك منجيل  
Fallen Stones احلجارة املتسا طة 
False Arch عقد غِّي نافوذعقد وهيم ،  .

-:ر الشلك اتلايلانظ  

 

False Door باب غوِّي نافوذباب وهيم ،  .
-:انظر الشلك اتلايل  
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Falsify Evidence  أثري )تزوير ديلل
(مثال  

Falx  هلوا طورف  أداة أيةمصطلح يطلق ىلع
تملنجوول ) شوواباألعمثووين تسوويبخدم لقطووع 

(مثال  
Fancy Forms يايلةخ أشاكل  
Fanlight نافذة مروحيةطا ة فوق ابلاب ، .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Fan Scraper  مورويحصوواين  مكشوط 
-:انظر الشلك اتلايل. (منيسط)  

  

Fan-shaped مرويح الشلك 
Fan Vault نطورة مروحيوة بو مرويح  ، .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Fascia  طويلوة منيسوطة  زخرفة رشيطية
تسوويبخدم يف الغالووب يف عضووادات ابليوووت 

-:انظر الشلك اتلايل. واملقابر  

 

Fastigium  موووة اللوحوووة املثلثوووة يف 
-:انظر الشلك اتلايل. الواجاات الالكسيكية  

 
Fauces  سوواحة ابليووت الروموواينموودخل ،
املموورات الضوويقة املوجووودة ىلع جووانيب غرفووة 
 ا سيبقبال يف ابليت الروماين
Faucet صنبور  

Faults فوالق    

Fauna الغطاء انلباي 
Faunal Dating  طريقة تأريخ نسيب تقوم

 الويت حتود ىلع مالحظة اتلغِّيات اتلطوريوة 
معينة من انلباتات ألنواق  

Faux مبني  منفصل  زير ضيق يربط ب  
 ويشالكإ بييبا واحدا
Favissa  األدىنحفوورة يف معابوود الرشووق 
القديم حيث تنت توضع فياوا القوراب  الويت 
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انظوور الشوولك . توودنس حووىت   لووإلهلتقوودم 
-:اتلايل  

  

Fayence Mosaic فسيفساء خزفية 
Fayum Portraits ويه : تماثيل الفيوم

وحة مرصية مرسومة ىلع ل-تماثيل رومانية
-:انظر الشلك اتلايل. ما شابااا أوخشيية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feather ريش 
Feathery مكسو بالريش 
Fenestra انظر الشولك . صغِّي فيبحة، ثقب
-:اتلايل  

 

Fenestella  أوفيبحووة صووغِّية يف مووذبح 
 رضيح
Fenestrated-pesdestalled Bowl 

-:انظر الشلك اتلايل. خمرمة زبدية هلا ارجل  

 

Fenestration  تصميم وترتيب الشبابيك
  يف العمارة

Fetish ءء صغِّي يعيبقد باإ هل  وة خار ة 
Fetishism األشوياءبوأإ بلعوض  اإليمواإ 
 املادية  وى سحرية 
Fibula  دبوس اسيبخدمه الروماإ  أومشبك

انظور الشولك .  ألكيبافاثبيت عباءاتام ىلع تل
-:اتلايل  

 

Figure شلك، تمثال 
Figurine ربلا ما يكووإ مصونوق  تمثال

-:انظر الشلك اتلايل. من الط   

 
Filigree  جموهرات  إلنيباجتقنية اسيبخدمت
من اذلهب والفضة والكورتوم حيوث تطوورت 

اثلالوث  األلوف خواللهذه اتلقنية يف سوومر 
  بل امليالد
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Fill طيم، ردم 
Filler  مصطلح يسيبخدم ل  لة ىلع املوواد

ضوِّيه لصونع حت أثنواءالطو   إىلاليت تضواف 
الفخار أوالطوب   

Fillet منيسطة رشيطية زخرفة صغِّية  
Fill Layer تراب التسوية 
Fimbria  مصووطلح  تيووين يعووين طوورف

الرداء أواثلوب   

Fineness  نسووبة صووفاء املعووادإ اثلمينووة
Fineware  الفخوار،  مونور يق نوق زييباز

-:انظر الشلك اتلايل. عجينيبه ناعمه جدا   

 
Finial انظور . علوو القبوةحليوة زخرفيوة ت
-:الشلك اتلايل  

 
Fire-altar انظوور الشوولك . مووذبح انلووار
-:اتلايل  

 

Firing احلرق 
First Intermediate Period  الفورتة

-2383ىل يف مرصو وتميبود مون وا نيبقايلة األ
م.ق 2125   

Fiscia  ثبيوت تلدبوس اسويبخدمه الرومواإ
، مصووطلح يطلووق األكيبووافعبوواءاتام ىلع 

 األعمودةلوصف أي سطح عمودي يميبد فووق 
اجلزء العلوي من اجلدار  أو  

Fissility  اتلفسخ الصخري  
Fission-track Dating طريقوة توأريخ 

يويبم مون خالهلوا بواسطة تتبع اثر ا نشطار و
 تأريخ الصخور
Flabellum انظور الشولك .  الشلك مرويح
-:اتلايل  

 

Flagstone لوح حجري، بالط 
Flake  لشلك اتلايلانظر ا. صوانيةشظية:-  
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Flaked Surface سطح مشظى 
Flake Tools مشظية أدوات  

Flaking نيباج الشظايا الصوانيةإ: التشظية. 
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Flan انلقد  بل الطرق 
Flanking Tower انظور .  بورج جوانيب
-:الشلك اتلايل  

 

Flaring Neck تيبجه للخوارج إناء عنق  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Flaring Rim تيبجه للخوارج إناء ةحاف  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Flask مطرة،  نينة 

Flat Arch انظور الشولك .   وس منيسوط
-:اتلايل  

 
Flat Vault انظور . سقف مقو  منيسوط
-:الشلك اتلايل  

 

Flax ايباإ 
Fleuron تزين اتلاج  تية منحوتةزخرفة نبا

-:انظر الشلك اتلايل. الكورني  

 

Flexed Burial أنظر . ادلفن القرفصايئ
: الشلك اتلايل  

 
Flint انظر الشلك اتلايل.  صوانية أداة:-  
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Floor أرضية 
Flora الغطاء انلباي 
Floral زهرينباي ،  
Florence Charter  اتفا ية فلورنسا

3882تم اعيبمادها اعم للحفاظ ىلع الرتا    
Floriate  نوووق زخرفووة يشووبه الووورود
  وانلباتات
Floriated Kufic اخلط الكوي املورق 
Flotation طريقة تنخيول للموواد : اتلعويم
املنقبة واملوضوعة يف ماء حيث ييبم من خالهلا 
 عزل املواد عن بعضاا

Fluted  ُزقوىن  م ، موزين بزخوارف ىلع ، حُموزر
.شلك  نوات  

Flutes انظر الشلك اتلايل.  نوات العمود:-  

 
Flyover  انظر . مسيبوي أوجرس مدرج
-:الشلك اتلايل  

 

Foggara  جزء من نظام الوري وهوو يمثول
. خزاإ مركزي إىلتنقل املياه  األرض ناة حتت 

-:انظر الشلك اتلايل   

 

Foliated Kufic اخلط الكوي املورق .
:انظر الشلك اتلايل  

 

Foliate Motifs  ر يقوة نباتيوةزخارف .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Foliation تورق    
Folio ور ة من خمطوطة 
Follis  لكمة  تينية تنت تطلق ىلع القطوع

-:انظر الشلك اتلايل. نمية 31انلقدية من فئة   
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Foot-stall اجلوزء السوفيل  اعدة اتلمثوال ،
-:انظر الشلك اتلايل. من داعمة ابلناء  

 

Forecourt الفناء ا مايم 
Forensic Archaeology  علم اآلثار
 اجلنايئ
Forge  فرإ ييبم فيه صار املعادإ  أومو د  
Forged Coin عملة مزيفة 

Form  لكح شر  

Formation Process عمليووة دفوون 
تشوومل مجيووع  حيووث األثريووةاملووواد  وحتلوول

طبيعيوة واليرشوية الويت شوادها لالنشاطات ا
األثري املو ع  

Fornix  تيوين يعوين  ووس و ود مصطلح 
شوواق اسوويبخدامه خووالل فوورتة اجلماوريووة 
 الرومانية
Fort  لعة  أوحصن  

Fortalice  حصن صغِّي أو لعة  
Fortification  حتص 

Fortress حصن،  لعة 
Fortuna احلظ والقدر عند الروماإ آهلة .  

Forum يف املدينوووة  السووواحة العاموووة
انظوور الشوولك . ، السوووق الرومانيووةالرومانيووة

-:اتلايل     

 
Forum Basilica  بووازيلياك السوواحة

انظوور الشوولك . يف املوودإ الرومانيووة العامووة
-:اتلايل  

 

Fossil انظر الشلك اتلايل.  احفورة:-  

 
Fossil Apes القرود امليبحجرة 
Fossil Man اإلنساإ امليبحجر 
Fossilization   العملية الويت توؤدي : رحتف

تكوإ ا حفورة إىل  
Foundation Trenches  خنادق
 األساسات
Four-leafed Flower  زخرفة ىلع شلك

ور ات أربعوردة هلا   
Fourrée  طعووة نقديووة رومانيووة مووزورة 

 ديوةانلق للفئوات امطلية تكوإ اعدة تقليود
-:انظر الشلك اتلايل. الفضية واذلهبية  
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Fragment ارسة،  طعة 
Frankincense بلاإخبور ،  

Franks اإلفرنج 
Free-standing منعزل، منفصل 
Fresco انظر الشلك اتلايل.  فريسكو:-  

 
Frets ىلع شولك خطووط )ة شوبكية زخرفو

(ميبقاطعة  وأفقيةرأسية   

Friar راهب 
Frieze رشيووط زخووري الكسووييك ) إفريووز

انظوور الشوولك . (يووزن  الواجاووات املعماريووة
-:اتلايل  

 
Frigidarium يف احلموام ابلواردة  غرفوةال

-:انظر الشلك اتلايل. الروماين  

 
Frontal مواجه 

Frontier حد، ختم 

Frontispiece واجاة بناء أوقدمة م   

Frustum  اسوطوانة خموروط بودوإ رأس ،
-:انظر الشلك اتلايل. عمود  

 

Fuchsia ارجواين 
Fumarium مدخنة ابليت الروماين 
Funeral جنائزيدفين ،  
Funeral Stele انظور الشولك . شاهد  َب
  -:اتلايل

 

Funnel مع  
Fusarol  حلقة مقطعاا نصف دائري تقوع

طبليوة اتليجواإ  أسوفلخلف انليبوء املوجوود 
واملركبووة وتكوووإ اعدة  واأليونيووةادلوريووة 

 مزخرفة
Fuscous اللوإ، بين رمادي  اتم  
Fusibility انصاارية 
Fusiform الشلك مغزيل  
Fusion صار املعادإ 
Fust  داعمة، حافة سقف أوبدإ عمود  
 

 



                               زياد السالمني. د                                                   (عريب-إنكلزيي)ر معجم المصطلحات اآلثارية المصو  

 

 

 

117 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

G 
Gabardine  مواه سرتة  ديموة أورداء  ،

انظوور . خشوون تإ يسوويبخدم لصوونع املالبووس
-:الشلك اتلايل  

 

Gable انظر الشلك اتلايل.  مجلوين:-  

 
Gabri Ware  مون  إيوراين إسواليمفخار

وهو مصونوق   القرإ اتلاسع والعارش امليالدي
 تنوت طوى ببطانوة بيضواءمن ط  امحر ومغ
انظوور الشوولك .  بوول حر ووه نوواءتصووب ىلع اإل

-:اتلايل  

 

Gadroons ىلع شلك سلسولة مون  زخرفة
 اين اخلزفيوةوتنفوذ ىلع األ املنحنيات املحدبوة
 اإلباوام، زخرفة ىلع شلك والزجاجية واملعدنية

 تزين  واعد بعض أنواق األعمدة الالكسويكية
-:انظر الشلك اتلايل.   

 
Gaia األرض عنود ايلونواإ، اسوم  آهلة: جيا
 وادي موىس القديم خالل الفرتة انلبطية
Galbanum  بلوواس أصووفر اللوووإ كوون
 يرتدينه نسوة ايلوناإ
Galea انظوور .  خووو ة عسووكرية رومانيووة
-:الشلك اتلايل  

 

Galeola عميوق يشوبه اخلوو ة  واعء أو إناء
 تإ يسيبخدم للنييذ
Gallery صالةرواق، معرض ،  
Gamblian Pluvial  العرص اجلامبيل

(م.ق 33111-15111)املطِّي   
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Gambrel Roof سقف هل : سقف منكرس
جوواني  حيووث يوجوود انوودار مووزدوج يف لك 

-:انظر الشلك اتلايل. جانب   

 

Gamelion  الشار السابع يف السنة األثينية
ونانيةايل  

Gangplank  انظر الشلك .  جرس ميبحرك
-:اتلايل  

 

Gargoyle رأس نااية ىلع شولك مزراب هل 
-:انظر الشلك اتلايل.  اديم أوحيواين   

  

Garland انظوور الشوولك .  الغووار إلكيوول
-:اتلايل  

 

Garland Sarcophagi  إلكيولتوابيوت 
.  الغوار ىلع جانيياوا أكايللحيث تظار  الغار

-:انظر الشلك اتلايل  

 

Garment ثوب، رداء 
Garnet انظور الشولك . اللووإ حجر امحور
-:اتلايل  

 

Garret  مبوارشة،  اجلملووإ أسوفلحجورة
-:انظر الشلك اتلايل. يةل  عِ   

 

Garrison عسكرية حامية  
Garum  حسوواء روموواين تإ يصوونع موون
السمك حيث تنوت تأكلوه الطبقوات رفيعوة 
 املسيبوى يف املجيبمع الروماين
Gassulian Culture  اثلقافة الغسوويلة

مو وع تلويالت  إىلنسوبة  باذا ا سوم سميتو
 الغسول وتؤرخ للعرص احلجري انلحايس
G a u l ا سووم الروموواين لفرنسووا : الغووال 

هونلدا احلايلةوبلجياك و  
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Gault تربة صلصايلة 
Geb  رض املرصيهلإ األ: جب.  

Geison مسيبقيمة يف طابواإ العموود  حلية
-:انظر الشلك اتلايل. ادلوري  

 

Genealogy سلسلة النسب 
Geoarchaeology  علووووم اآلثووووار

احوود فووروق علووم اآلثووار حيووث : ويجلوواجليو
يسووويبخدم تقنيوووات علووووم األرض الووويت 

موون أجوول دراسووة جيوووإ يسوويبخدماا اجليولو
 وتفسِّي الظواهر األثرية
Geochemical Analysis  طريقوة يويبم
من خالهلا اخوذ عينوات مون الرتبوة و يواس 

موون املركبووات  هنسوبة الفوسووفات فياووا وغوِّي
 الكيميائية
Geochronology  علووووم اتلووووأريخ

علم تأريخ األرض، اجليولويج  
Geoelectrical Prospecting 

Survey زييائية تعيبمد ىلع تقنية مسح جيوف
تعيبموود ىلع اخوويبالف )اتلنظووِّي اجليوكاربووايئ 

(املواد يف  درتاا ىلع توصيل اتليار الكاربايئ  
Geofacts  مصطلح يسيبخدم لوصف أدوات
ولىق أثرية صنعت نتيجة لعوامل طبيعية 
 تلصواإ مثال

Geognosy  احد فروق اجليولوجيا وخييبص
ادلاخلية واخلارجية األرضبينية   

Geographic Information 

Systems نظم املعلومات اجلغرافية 
Geology علم اجليولوجيا 
Geological Bedding الطبقات  

انظر الشلك . ، اتلطبق اجليولويجاجليولوجية
-:اتلايل  

  

Geological Structures   الرتاايب
  اجليولوجية
Geometric Kebaran  الكباريوووة

 اتاألدواهلندسووية وهووو مصووطلح يطلووق ىلع 
يف  اهلندسية اليت عوي علياوا يف مو وع ابوارا

 33.111-32.111فلسط  وتؤرخ للفرتة ما بو  
-:انظر الشلك اتلايل.  م.ق  

 
Geometrical Ornamentation 

-:انظر الشلك اتلايل. زخرفة هندسية  
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Geometric Microliths أدوات 

انظر الشولك .  الشلك صغِّية هندسية صوانية
-:اتلايل  

 
Geophysical Prospection  مسووح
    جيوفزييايئ

Gerousia ايلونووواينخ جملوووس الشووويو 
 والروماين
Ghassanids احدى القبائل : الغساسنة

مشارف الشام خالل  العربية اليت سكنت
 العرص ابلزينط 
Gigantic ضخم 
Gilded  ُهب، مطيل باذلهبذ  م  
Gilgamesh Epic ملحمة جلجامش 
Gilt مذهبتذهيب ،  
Girdle  انظر الشلك اتلايل.  إطار أوحزام:-  

 
GIS "Geographic Information 

Systems" نظم املعلومات اجلغرافية 
Glacial جليدي، عرص اجلليد 
Glacis سطح مائل 
Gladiator  املصارق، املجادل 
Gladius انظور .   سيف رومواين هل حودين
-:الشلك اتلايل  

 

Glassware اين زجاجيةأو  
Glassy زجايجشفاف ،  
Glazed مزجج 
Glazed Bricks انظوور .  طوووب مووزجج
-:الشلك اتلايل  

  

Glazed Tiles بالط خزي ملوإ،  اشاين 
Glazing تزجيج 
Glimmering بريق  مع 
Global Positioning System  انلظام
  العاليم تلحديد املوا ع



                               زياد السالمني. د                                                   (عريب-إنكلزيي)ر معجم المصطلحات اآلثارية المصو  

 

 

 

121 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

Globular Cooking Pots اين طوبخ أو
 -:اتلوووايل انظووور الشووولك.  الشووولك ارويوووة

 

Glottochronology تسلسوول الووزمين ال
 للغات
Glyph زخرفة معمارية بارزة 
Glyptic  الكريموة األحجارفن انلقش ىلع .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Glyptography فن نت احلجارة 
Glyptotheca  صالة انلحت، ماكإ عرض
 املنحوتات
Gnosis لكمة يونانية األصل وتعين : غنوص
 املعرفة ابلاطنية
Gnostics من املذاهب  جمموعة: الغنوصية
ادلينيووة انترشووت يف القوورإ اثلوواين واثلالووث 
للميالد حيث استندت يف مبادئاا ىلع مفواهيم 
مسيبمدة من املعيبقودات ايلاوديوة والَّكدانيوة 
 الرش ية
Goblet انظر الشولك . القمع تس ىلع شلك
-:اتلايل  

 
Goddess آهلة 
Gold Aureus  تساويفئة نقدية رومانية 

-:لك اتلايلانظر الش.  دينار 51  

 

Gold Braid انظور الشولك . يةجدلة  هب
-:اتلايل  

 
Gold Luster بريق  هيب 
Gold Quinarius  فئوة نقديوة رومانيوة

نصووف دينووار  هوويب اعيل القيمووة  تسوواوي
(روسأو)   

Gorgon Head  خملوق يوناين خورايف ىلع
( ميدوسوا أويوريوايل   أواسوثينو ) أنوىشلك 

ناا حتول لك من ووعي األفايعشعرها ىلع شلك 
-:انظر الشلك اتلايل. حجر إىل إيلااينظر   
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Gothic نسبة للقووط وهوم القبائول :  ويط
رمانية الرش يةاجل  

Gouache زيزوجة باملاء والصم  ألواإ  
Gown  ثوب فضفاض نسايئ كون يليسونه

-:انظر الشلك اتلايل. اإلغريقنساء   

 
GPR "Ground Penetrating 

Radar" انظور . الرادار املخورتق للطبقوات
  -:الشلك اتلايل

 
GPS "Global Positioning 

System" تلحديد املوا عظام العاليم انل  
Gradient  ُمزنلقر، منابطدِ حر نح م ،  
Gradiometer أنوواقاحود : جراديوميرت 

اجليوفزييائيووووة املسوووويبخدمة يف  األجاووووزة
-:انظر الشلك اتلايل.  املسوحات املغناطيسية  

 
Gradus  املودرج أو املعبد إىلأدراج تؤدي 

-:انظر الشلك اتلايل. يلوناينا  

 
Graffito (مفوورد) Graffiti (مجووع) 

-:انظر الشلك اتلايل .ةخمربش  

  

Grail  أإيعيبقوود  ةاووأس مقدسوو أوطبووق 
. األخِّي د اسيبخدماا يف عشائه  السيد املسيح

-:انظر الشلك اتلايل  

 
Granada Convention (Revised 

European Convention of the 

Protection of Archaeological 

Heritage)  امليثاق )ميثاق غرناطه
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ع و ( األورويب املنقح حلماية الرتا  املعماري
  3882اعم 

Granary  خمزإ للغالل  
Grandstand  ميبودرجمدرج مسقوف ،  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Granite  رانيتحجر اجل  
Grave َب  
Grave Goods املرفقات اجلنائزية 
Gravel حىص 

Gravestone انظوور الشوولك . شوواهد  ووَب
-:اتلايل  

 
Graveyard مقَبة 
Graving انلقش أو احلفر 
Gray, Grey رمادي 
Gray Burnished Ware  فخووار
 رمادي مصقول
Greeks إغري ، وناإايل، اإلغريق  
Greenish  اخلرضة إىلمائل  

Gregorian Calendar  اتلقوووويم
م 3582اعم ابيبدأ العمول بوه  حيث اجلرجيوري

  وحل بديال عن اتلقويم ايلويلاين
Grey Literature  هلووا  آثاريووةتقووارير
 توزيع حمدود
Griffin  حيووواإ اجلريفوووإ وهووو حيووواإ

انظور . ورأس وجنوايح نرسو أسدخرايف جبسم 
-:الشلك اتلايل  

 
Grinding طحن، سحق 
Grinding Slab لوح طحن 
Grinding Stones انظور . حجارة طحن
  -:الشلك اتلايل

 
Grits  ،تكوووإ  حبيبووات صووغِّيةشوووائب
 موجودة مع عجينة الفخار
Groin يف سقف  عقدين، ماكإ اتلقاء حنية

-:انظر الشلك اتلايل.  ابلناء  
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Groin-vault انظر الشولك . عقد ميبقاطع
-:اتلايل  

 

Grooved  زز  حُم  
Groovings أخاديد 
Ground Coordinates   اإلحداثيات
 األرضية
Ground Reconnaissance  املسووح
 األريض
Ground Survey املسح األريض 
Grout  يسيبخدم ملولء  مالط ر يق أوطالء
الفرارت ب  الصدوق والفورارت مون اجول 

حشووة ىلع شولك بوودرة ختلوط ، تقوية ابلنواء
. ب  مكعبات الفسيفساء باملاء مللء الفرارت

-:انظر الشلك اتلايل  

 
Ground Penetrating Radar 

انظوور الشوولك . الوورادار املخوورتق للطبقووات
  -:اتلايل

 
Grouped Display طرق العرض  إحدى
 امليبحي العرض اجلمايع 
Guilloche Pattern  أو  ضوفِّيةحلية ال

-:انظر الشلك اتلايل. اجلدلة  

 
Gutta(مفورد) Guttae (مجووع)  حليووة

 العموود سواافنيبوءات وتوزين  1تيبكوإ من 
-:انظر الشلك اتلايل.  ادلوري  

 

Gutter مزراب 
Gutturnium  ابريووق موواء تإ يسوويبخدم
يف )لغسوويل أيوودي الضوويوف  بوول األكوول 

-:انظر الشلك اتلايل. (العصور الالكسيكية  
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Gymnasium (مفووورد) gymnasia 

انظر .  ساحة العاب رياضية: يومزمجنا (مجع)
-:الشلك اتلايل  

 

Gynaeceum  أوجزء من ابليوت ايلونواين 
الروماين تإ يسيبخدم من  بل النسواء فقوط، 
 ماكإ صناعة املنسوجات الرومانية
Gypseous جيص 
Gypsum ص، جبصج  
Gyrus   ل  لوة مصطلح روماين يسيبخدم

حلقة تدريب اخليول ادلائريةىلع    
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H
Habit انظر الشلك اتلايل.  رداء اانويت:-  

 
Habitat موطن، مسيبقر 
Habitation ى، مسيبوطنأو، ممزنل  
Hacksaw منشار 
Hades اإلغريق، العالم السفيل عند : هادس
.  اهل املوت عند اإلغريق  

Haft  السك  أومقبض السيف  
Hague Convention (UNESCO 

Convention for the Protection 

of Cultural Property in the 

Event of Armed Conflicts)  ميثاق
ميثوواق ايلونسووكو حلمايووة امللكيووة ) هوواي 

(اثلقافية يف حالة الزناق املسلح  

Haircloth وبري  أو صوي نسيج أو بلاس  
Hairpin انظر الشلك اتلايل.  دبوس شعر:-  

 
Halberd, Halbert  سالح  ديم ييبألف

-:انظر الشلك اتلايل. من رمح وفأس  

 

Half-column عمود نصفه خمي يف جدار 
-:انظر الشلك اتلايل.   

 

Half-life (ملادة مشعة مثال) نصف العمر  
Half-pediment  لوحوة مثلثوة مقسوومة

-:اتلايلانظر الشلك .  نصف  إىل  

 

Hall ،ردهةإيواإ اعة ،  
Hall Church  احوود أنووواق الكنووائس
ابلزينطية، هلا روا   ولكن بدوإ منور اما 
أإ صحن الكنيسوة واألرو وة اجلانييوة هلموا 
 نفس ا رتفاق
Hallow  ُسس، يكر  قد  ي  
Hallows يس  عند انلصارىعيد القد  



                               زياد السالمني. د                                                   (عريب-إنكلزيي)ر معجم المصطلحات اآلثارية المصو  

 

 

 

127 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

Halo انظر . حياط باا شخص هل  داسة هالة
-:الشلك اتلايل  

 
Hamite حام بن نوح عليه  إىلنسبة  :حايم
 السالم
Hamlet  ،سلسلة من ابليووت  رية صغِّية

تمثل جممع اصغر من  رية األخرىواملباين   
Hammam  حييبووي ىلع ) اإلسواليماحلمام

لالسوويبحمام  وأخوورىغيووِّي املالبووس غوورف تل
(وغرفة للبخار  

Hammer مطر ة 
Hammer Stone مطر ة حجرية 
Hand Axe  انظور الشولك .  فوأس يدويوة
-:اتلايل   

 
Handle  فخاريةمقبض آلنية  أويد  
Handless انظور الشوولك .  بودوإ مقوبض
-:اتلايل  

 

Hand Pick انظر الشلك . منكوه يدوي
: اتلايل  

 

Handsaw منشار يدوي 
Hanging Gardens  يف  احلدائق املعلقة

-:انظر الشلك اتلايل. بابل  

 

Hapy اهل فيضاإ انليل عند املرصي : ناه 
-:انظر الشلك اتلايل.  القدماء  

 

Hardness صالبة 
Hardware فخار صلب 
Harem حريم، نساءحرم ،  
Harp انظور الشولك .  هل موسويقية  ديموةآ
-:اتلايل  
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Harpy  خملوق خرايف نصفه امورأة ونصوفه
-:انظر الشلك اتلايل. طِّي  

 

Harris Matrix لعال ة ب  تمثيل بياين ل
انظوور الشوولك .  األثريووة والظووواهر الطبقووات

-:اتلايل  

 
Haruspex الوحدات ملحق بف ديين ظمو
 العسكرية الرومانية
Hasmonean Period  الفرتة احلشمونية

م.ق 11 إىل 311وتميبد من   
Hassock  مركع، ماكإ يف الكنيسوة يركوع

ة يف الكنيسةالصال أثناءعليه   
Hastarium  غرفة رومانية تإ يويبم فياوا
 ابليع باملزاد العلين
Hatchet  ،القيبووال  أسوولحة إحوودىفووأس

-:انظر الشلك اتلايل. القديمة  

 
Hathor ا هلووة احلاميووة عنوود : حيبحووور

انظر الشولك . احلب واملرح آهلة املرصي  ويه
-:اتلايل  

 

Hathor Column احود : ورحوعمود حيب
-:انظر الشلك اتلايل. املرصية األعمدة أنواق  

 
Haute Cour  املحكموة العليوا يف املودإ
 الصلييية
Hazel عسيل اللوإ 
Headband عصبة الرأس 
Headdress رأسغطاء ال  
Header and Stretcher  نموط بنواء 

والرأسية يف نفس  األفقيةفيه احلجارة  تتناوب
-:انظر الشلك اتلايل. املدماك الواحد   
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Head-stone  حجوور تووذتري منقوووه
 زاويةوموضوق بشلك رأيس فوق القَب، حجر 

يف القوس دحجر العقحجر أساس،  أو  
Heap اومة 
Heart-shaped Pier  داعموة ىلع شولك
 القلب
Heather بوو   يوورتاوح، لوووإ مووزركش

األرجواين-األمحر إىلالرمادي -األرجواين  
Heavy Black Ware رمق فخار اسود  
Hebrew Scripture العاوود القووديم :
 الكيباب املقدس عند ايلاود
Hecatomb  غريقاإلثور عند  ةاملائ بيحة  
Hectar وحدة لقياس مساحة : اهلكيبار
 األرض وتساوي عرشة اآلف مرت مربع
Hecteus وحدة لقياس السعة عند ايلوناإ 
Hedjet عنوود  األبوويض توواج مرصوو العليووا

-:انظر الشلك اتلايل.  الفراعنة  

 
Hegr Tombs  احوود انووواق الواجاووات

ث يظاور ىلع انلبطية املحفورة يف الصخر حيو
انظر الشولك . هذه الواجاات اورنيش  اثن 

-:اتلايل  

 
Helical لوليبحلزوين ،  
Helicoidal الشلك حلزوين  

Heliocaminus  غرفوووة توجووود اعدة يف
احلمام الروماين مبنية باجتاه مع  حىت تأخوذ 
 ااَب  در من حرارة الشمس
Heliopolis ع  شمس، مدينة الشمس 
Helios اإلغريوق الشمس عند اهل: هيليوس 

-:انظر الشلك اتلايل.   

 

Helix لوبلية أو زخرفة حلزونية  
Helladic مصطلح يطلق لإلشارة : هيالدية
ىلع حضارة العرص الَبونزي يف وسط وجنووب 
بالد ايلوناإ حيوث تقسوم هوذه احلضوارة إىل 
  مبكرة وميبوسطة وميبأخرة
Hellas حلديث بلوالد ايلونواإ و ود ا سم ا
 إىلاسوويبخدم يف العصووور القديمووة ليشووِّي 

الشوعب ايلونواين وانلواطق اجلغرافيوة اتلابعوة 
 بلالد ايلوناإ 

Hellen (يوناين) هلليين  
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Hellenic اليشوء  أوأي الشوخص : هلليين
 املنيبيم للثقافة اهلللينية ايلونانية
Hellenistic لنسيتله  
Hellenistic Period للنسويت اهلرصالع :
 أي العرص اذلي تال ظاور ا سكندر املقودوين

(م.ق 121-13)  
Helmet انظوور الشوولك .  خووو ة معدنيووة
-:اتلايل  

 

Helwan Lunates هاليلووات حلووواإ :
نسوبة  أدوات صوانية هاليلوة الشولك سوميت

  -:انظر الشلك اتلايل. مرصبحللواإ 

 

Helwan Retouch صووووانية شوووفرة 
علياوا رتووه  (نسبة حللواإ بمرصو) حلوانية

  ات وجا 
Hematite هيماتايت 
Hemi-  لكمة يونانية معناها نصف–بادئة  
Hemi-cycle نصف دائرة 
Hemi-dome نصف  بة 
Hemi-sphaerium بة  
Hemispheric  نصف اروي  

Hemispherical Bowl نصوف زبديوة 
-:لك اتلايلانظر الش. اروية  

 

Henostyle و عمود واحد  
Henotheism  عبوووادة اهل واحووود دوإ

أخرىهلة آكراإ وجود ن  
Hepatoscopy   اتلنبؤ  بالغيب عن طريق
 ترشيح الكبد عند ابلابلي 
Hephaestus احلوودادة هلإ: هيفاسوويبوس 
. عند الروماإ  

Heptad سبايع 
Heptanomis املنطقوة  تإ يطلق ىلع اسم
 اليت تنت تفصل طيبة عن ادلتلا يف مرص
Hera ايلونانية هِّيا ويه زوجة زيوس اآلهلة 
 . 
Heraia  ببالد ايلونواإ  أوملبياسباق نساء يف

هِّيا لآلهلةتإ يقام تكريما   

Herakles  بطوول يونوواين اشوويبار بقوتووه
-:انظر الشلك اتلايل. عمل 32وتنفيذه لو  
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Heredium  حديقوة صوغِّية تقوع خلوف
(خالل العرص اجلماوري)ابليت الروماين   

Heritage  ار ، تركةترا ،  
Heritage Building  مبىن ترايث 
Heritage Diversity تنوق ترايث 
Heritage Management  إدارة الرتا 
Herm  أوهِّيمس  اإلهلتمثال اعدة ما يمثل 
 مِّيكوري وييبوج عمودا
Hermes  الروماإ واهل اآلهلةول رسهِّيمس 

. الرياضية واأللعابالراعة   
Hermitage  أوسووكن شووخص زاهوود 
 معيبكف، منطقة سكن معزولة
Heroon (مفرد) Heroa (مجع)  أو معبد 

 ختليوودا وتكريسووا  صووغِّي تإ يقووام رضيووح
انظوور الشوولك . ايلونوواإ والروموواإ بطوواللأل

-:اتلايل  

 

Herringbones شوور  ىلع شلك فارزخ 
-:انظر الشلك اتلايل.  السمك  

 
Hestia امليوت والعائلوة عنود  آهلة: هيستيا
.  اإلغريق  

Hew  ر طر قر تع، نر  
Hewn منحوت 
Hex تميمية، حرزتعويذة ،  
Hexagram  فئة نقدية فضية بزينطية تزإ

(غم 1.12) ايلحو  
Hexastyle  انظور .  أعمودةبوابة هلوا سوت

-:اتلايل الشلك  

 

Hieratic  خوط مرصوي تنوت : هِّياطوي
انظوور .  تودوإ بوه انلصووص املرصوية ادلينيوة

-:الشلك اتلايل  

 
Hierodule   اهليلك أوخادم املعبد  
Hieroglyphics الكيبابووة : اهلِّيوغليفيووة

-:الشلك اتلايلانظر . املرصية القديمة  

 
Hierophant يوناين ملعبد سادإ أو تهن  
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Hieros Gamos  الزواج املقدس عند
ايلوناإ حيث يكوإ هذا ارتباط ب  اهل واهل 
.آخر  
High Bonnet لنسوة اعيلة  
High-place مذبح 
High Relief  انظور . بوارز أو نواتئنوت
-:الشلك اتلايل  

  
Himation  عباءة يونانية تنت تليس فوق

-:انظر الشلك اتلايل.  اخلييبوإ  

 

Hipparchus  وظيفة عسوكرية رومانيوة
(خيال 511 ائد )  

Hippodrome ميووداإ سووباق اخليووول 
-:انظر الشلك اتلايل. لروماينا  

 
Hippogriff  ىلع شولك  أسوطوريخملووق

-:انظر الشلك اتلايل.  حصاإ جمنح  

 
Hispano-Moresque Art  الفووون
 ا سباين املغريب
Historical Archaeology  علم اآلثار
 اتلارييخ
History تاريخ 
Historic Fabric ارييخنسيج ت  
Historic House Museum  ميبحف
 ابليت اتلارييخ
Historic Monument معلم تارييخ 
Historiographer, Historian 

 مؤرخ
Hittites  الشوووعوب  إحووودى: احلثيووو

روبيوة الوويت اسويبوطنت األناضووول يف أواهلندو
 نااية األلف اثلالث  بل امليالد
Hoard خمزوإازن ،  
Hoe الشلك  انظر.  جمرفة، مناكه، معول
-:اتلايل  

 

Hole-mouth Jars جرار بودوإ عنوق  .
-:انظر الشلك اتلايل  
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Hollow جموف، عميق 
Hollow Pediment قصاا لوحة مثلثة ين
 الطاباإ
Hollow Ware نية عميقةآ  
Holocene  جيولووويج عرصوو: اهلولوسوو 

اآلإ بل امليالد وحىت  31.111يميبد ما ب    
Holy Sepulture انيسة القيامة 
Hominoid  اإلنساإسلف : اإلنساإشييه  
Homo اإلنساإ 
Homo Erectus منيبصووب  اإلنسوواإ

، حيووث يعيبقوود ابلوواحثوإ أإ هووذا القامووة
مليووإ سونة  3.8 ايلد ظاور يف حوو  اإلنساإ

سنة 251.111مضت واعه حىت   
Homo Habilis  أ ودمهومو هابيل وهوو 

، حيووث يعيبقوود حجريووة أدواتصوونع  إنسوواإ
 إفريقيوا د اعه يف  اإلنساإابلاحثوإ أإ هذا 

مليوووإ سوونة و  2خووالل الفوورتة مووا بوو  
  سنة مضت مليوإ3.5

Homo Neanderthalensis  نسواإ إ
يوث يعيبقود ابلواحثوإ أإ هوذا ، حانلياندرتال

ا نسوواإ  وود تطووور عوون ا نسوواإ منيبصووب 
 11.111  سونة وحووىت  211.111 يلاالقاموة يف حووو

 سنة

Homo Sapiens حيوث العا ول اإلنساإ ،
 ود ظاور يف  اإلنسواإيعيبقد ابلاحثوإ أإ هذا 

  .م.ق 31.111 ايلحو

Homo Sapiens Sapiens اإلنسوواإ 
  احلديث العا ل
Hoplite  انظر الشلك .  يوناين اةمش جندي
-:اتلايل  

 

Horologium مزولة 
Horoscope  خريطة الَبوج اليت تنت
يسيبعاإ باا يف علم اتلنجيم يف األدياإ 
.القديمة  
Hor-Pa-Khred اهل مرصي  
Horreum  موواكإ يعوين مصوطلح  تيووين

-:انظر الشلك اتلايل.  احلبوبحفظ       

 

Horseshoe Arch  وس ىلع شلك حذوة 
  -:انظر الشلك اتلايل. الفرس
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Horus اهل السماء عند املرصوي : حورس .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

H-Plan H احلرف   طط ىلع شلكهل خمبناء  
    Hunter-gatherer Societies 

جميبمعات الصيد ومجع القوت وهو مصطلح 
يطلق ىلع املجيبمعات ابلدائية اليت اعيبمدت 
 ىلع الصيد ومجع القوت
Hurrians اسووم اطلووق ىلع : احلوريوووإ

د موا الشعب اذلي اسيبقر شومايل سووريا وبوال
ب  انلارين منوذ ناايوة األلوف اثلالوث  بول 
 امليالد
Husk  زخرفووة الكسوويكية ىلع شوولك وردة
 جرسية حمورة 
Hut اوخ 
Hüyük لكمة تركية تعين تل 
Hyacinthia  بواإلهلعيود يونواين مورتبط 
 ابولو
Hybrid Art الفن املاجن 
Hydria  جرة يونانية تإ يوضع فياا رمواد

انظوور . ثووة أيووديوهلووا ثال امليووت بعوود احلوورق
-:الشلك اتلايل  

 
Hydraulic Lime  جِّي هيدرويليك

(مايئ)  

Hyksos  بوامللوك  أيضااهلكسوس ويعرفوإ
القرإ السوادس  خاللالراعة و د حكموا مرص 

 عرش  بل امليالد
Hypaethral معبد يوناين غوِّي مسوقوف .
-:انظر الشلك اتلايل   

  

Hypaethron  ساحة مفيبوحة أوبناء   

Hypaethros  بناء مفيبوح السقف 
Hypaethrum  نافوذة مروحيوة رومانيوة

-:انظر الشلك اتلايل. تعلو مدخل  

  

Hyperthyris  عيببة سااف ملودخل احود
 املباين الالكسيكية
Hyperthyrum  افريووز بوو  السووااف
والكووورنيش فوووق موودخل احوودى املبوواين 
 الالكسيكية
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Hypopodium  مصووووطبة  أومنصووووة
 منخفضة
Hypocaust  نظوام التسوخ  املركوزي يف
  احلمام الروماين
Hypocaustum  حجوورة التسوووخ  يف

  -:انظر الشلك اتلايل.  حلمام الروماينا

 
Hypogeum  يف  بوو األرضمدفن حتوت  .
-:انظر الشلك اتلايل     

 
Hypomnematographos  وظيفوووة

مايلة رومانية اعيلة إدارية  
Hypostyle انظوور .  باووو معموود يف املعبوود
-:الشلك اتلايل  

 
Hypotrachelium الصوووغِّي  اإلفريوووز

. اتلوسواكين أواملوجود يف تواج العموود ادلوري 
-:انظر الشلك اتلايل   

 
Hytherograph  جااز  ياس الرطوبة
. النسيية ا لكرتوين، يوضع اعدة يف امليباحف
-:انظر الشلك اتلايل  
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I 
Ianua  بوابة ابليت الروماين أومدخل  
ICCROM (International 

Centre for the Study of the 

Preservation and Restoration 

of Cultural Property)  املركز العاليم
مركز : حفظ الرتا  اثلقايفدلراسة صيانة و
  3851ايلونسكو يف روما اعم  أسسيبه

Ichonology ياوويبم : علووم ا انولوجيووا
 بدراسة اآلثار العضوية يف الرسوبيات
ICOMOS " International 

Council on Monuments and 

Sites"  املعماريوة  رصووحلل األىلعاملجلس
مؤسسة غِّي رحبية تظم جمموعوة  ووه واملوا ع
ملخيبص  بالصيانة والرتميم من أكي من من ا

3815دولة و د تأسست اعم  11  

Icon انظر الشلك اتلايل.  ، صورة أيقونة:-  

 

Iconoclasm  األيقوناتحرب  
Iconoclaste حمطم الصور 
Iconography  واأليقوناتدراسة الصور  
Iconostasis  الكنيسة ابلزينطية حاجز يف

األيقونات، حامل األيقوناتتغطيه    

Ideograms اتلصوويرية الرموز أو الرسوم 
انظور الشولك .  (أحد أنماط الكيبابة القديمة)

-:اتلايل  

 

Idiographic  مصطلح يسويبخدم لوصوف
مووز تلمثيول األفواكر الر وظوفنمط ايبوان ي

 والصور
Idol انظوور الشوولك .  ، صونم، معبووودتمثووال
-:اتلايل  

 
Idolatry ثاإوواأل عبادة اتلماثيل  
Idumea احد زيالك العرص احلديدي : ادوم
 يف األردإ
Igneous ناري، براكين 
Igneous Rock صخر ناري 
Ikonostasis  حاجز يف الكنيسة ابلزينطية

-:الشلك اتلايل انظر.  األيقوناتتغطيه   

http://www.iccrom.org/
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Iliad اإليلا ة 
Imbrication تداخل، اشتباك 
Imbrices, Imbrex  رميوود نصووف 

-:انظر الشلك اتلايل. دائري  

 

Imitate  يق 
Imitation تقليد 
Imma Cavea  من مقاعود  األسفلاجلزء

انظوور الشوولك . ايلونوواين والروموواين املوودرج
-:اتلايل  

 

Impluvium  حووض تلجميوع  أوجتويوف
يوجوود اعدة يف سوواحة ابليووت  األمطووارميوواه 

-:انظر الشلك اتلايل.  الروماين  

 

Impost املاكإ اذلي يرتكز عليوه العقود .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Impressed Decorations  زخووارف
-:انظر الشلك اتلايل. مضغوطة  

 
Inanna اهلووة سوووومرية، ملكوووة : انانوووا

ات اهلووة احلووب واحلوورب والعواصووف واالسووم
ملطروا  

Inca ىلع حضارة  امت يف  أطلقاسم : انكا
بأمريكا اجلنوبية ابلِّيو   

Incarnate جيسد 
Incarnation جتسيد 
Incantation انظر الشولك . ة، تميمةتعويذ
-:اتلايل  
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Incense Burner انظور الشولك .  مبخرة
-:اتلايل  

 
Incineration حرق جثث املوىت 
Incised  زز  حُم  

Incised Decorations زخارف حمززة .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Incised Ware   زز  فخار حُم .  

Incision حتزيز 

Incrustation ترصيع 
Incurved انظوور الشوولك  . مثووين ل اخوول
-:اتلايل  

 

Incuse  يظاور ىلع  رئورتصوميم ىلع شولك
-:انظر الشلك اتلايل.  القطع انلقدية  

 

Indent  أواستبدال حجارة ابلناء اتلالفة 
-:انظر الشلك اتلايل. أخرى ةرااملكرسة حبج  

 

Indiction  وحدة زمنية تإ يوؤرخ باوا يف
 35-3ابلزينطية ويه مؤلفة مون  اإلمَباطورية

 سنة
Indigo نيله، صبغة زر اء 
Indo-European  روبيوووةأواهلنووودو :

ىلع جمموعووة موون اللغووات  أطلووقمصووطلح 
ا يطايلووة، اجلرمانيووة، الَّكيبيووة، )روبيووة واأل

( يوووووةاإلغريقابللطيقيوووووة، السوووووالفية و
( الفارسووووية واهلنديووووة)واهلندوايرانيووووة 

 والسنسكريتية 
Industrial Heritage ترا  صنايع 
Indus Valley Civilization  حضوارة
وادي السند يف بااسيباإ وشومال غورب اهلنود 

اثلاثلة  بول املويالد  األلفية امت يف منيبصف 
مخسة  روإ يلاواعشت حو  

Industrial Archaeology  علم اآلثار
يف اخلمسوينات  أطلوقوهو مصطلح : الصنايع

ل  لووة ىلع العلووم اذلي موون القوورإ املووايض 
روبا أوالصناعية يف بدراسة آثار اثلورة خييبص 

 والفرتات الالحقة
Infundibular  الشلكيِع مح قر  

Ingot  انظر الشلك اتلايل.  سييكة:-  
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Inhumation دفن 
Inkpot حمَبة 
Inkwell انظر الشلك اتلايل. حمَبة:-  

 
Inlaid  ُ(يف الزخرفة)م طع  ي  
Inlay  ُعم، يرصعط  ي  
Inn خاإ 
Innermost داخيل 
Inscription نقش  

Inscroll يكيبب ىلع ورق الَبدي 
Inset stone يف بنواء ركوب  طعة حجور ت

-:انظر الشلك اتلايل. مقطوق يف الصخر  

 

In situ مصووطلح يطلووق عنوود : يف ماكنووه
العثور ىلع ءء موا يف ماكنوه الصوحيح أثنواء 

ثرياتلنقيب األ  
In-Situ Preservation حفظ باملو ع 

Insula انظور .  ماكإ بنواء املوزنل الرومواين
-:الشلك اتلايل  

 
Intaglio  انظوور الشوولك . بووارزةزخرفووة
-:اتلايل  

 

Intangible Heritage  الوورتا  غووِّي
ويشوومل املوسوويىق  (غووِّي املووادي) امللموووس

الخ...رتا  الشعيبلوالعادات وا  
Intarsia ع باخلشب والعاج عمل فين مرص

-:انظر الشلك اتلايل. م والرخامظوالع  
 

 

 

 

Integrated 

Conservation 

 حفاظ ميباكمل

Intermediate Vat سووط واحلوووض األ
انظور .  يف معرصوة انلييوذ( حوض الرتسويب)

-:الشلك اتلايل  
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International Council on 

Monuments and Sites  املجلس
وا ع وهو مؤسسة للرصوح املعمارية وامل األىلع

تظم جمموعة و 3815تأسست اعم غِّي رحبية 
من املخيبص  بالصيانة والرتميم من أكي من 

دولة   11  

International Council of 

Museums (ICOM)  املجلس العاليم
  3831اعم  يف باريس تأسسجملس : للميباحف

Interpretation تفسِّي، تأويل 
Interstices   الفوورارت املوجووودة بووو
 مكعبات الفسيفساء
Intervention تدخل 
Intrados انظوور . الوجووه السووفيل للقوووس
-:الشلك اتلايل  

 

Intrinsic Value يمة جوهرية  
Inverted Neck ميبجاة  فخاري إناء عنق

-:انظر الشلك اتلايل. ل اخل   

  

Inverted Rim تيبجوه  ريفخوا إناء فوهة
-:انظر الشلك اتلايل.  ل اخل  

 

Ionians أحد الفروق اليت : األيونيوإ
 ييبألف مناا شعوب اإلغريق
Ionic Capital أحود أنوواق ) تواج ايووين

انظور . (الرومانيوة-تاجيات األعمدة ايلونانية
-:الشلك اتلايل  

Ionic Column أحود أنوواق ) عمود ايوين
انظور . (نيوةالروما-تاجيات األعمدة ايلونانية

-:لشلك اتلايل  

 
Iron Age 518-3211) العرصو احلديودي 
(م.ق  

Iron Corrosion صدأ احلديد 

http://icom.museum/
http://icom.museum/
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Iron Cramps أربطة حديدية 
Isis احلامية عنود املرصوي   اآلهلة: ايزيس .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Isodomon  نمط بنوايئ ييبوألف مون ايبول
ومرتبوة يف موداميك  متسواوحجرية هلا طول 

ة ا رتفاقتساويم  
Isodomic  مصطلح يطلق اعدة ىلع ابلنواء

ى فيه ارتفاق مداميكهوااذلي يتس  

Isotopic Analysis اتلحليل انلظوائري :
اا اآلثاريوإ دلراسوة اتلغذيوة مسيبخديوسيلة 

 بوودجراءك يف العووالم القووديم و لوو واألمووراض
 حتايلل ىلع العظام
Iudex روماين  ايض  
Ivory اعج 

Ivory Colour اعيج اللوإ 
Iwan توؤدي لفنواء القرصو ة اع: اإليواإ  .
-:انظر الشلك اتلايل  
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J 
Jackal  حيووواإ عبوود يف مرصوو : ىوآابوون

-:انظر الشلك اتلايل.  القديمة  

 

Jacobites اجلمووااعت  إحوودى: ايلعا بووة
ة املناديوة بالطبيعوة الواحودة للسويد املسيحي

 املسيح
JADIS " The Jordan 

Antiquities Department 

Information System"  نظووووام
ردنية املحوسباآلثار األمعلومات دائرة   

Jag حتزيز حادنيبوء حاد ،  
Jagged مسنن منشاري  
Jamb انظوور .  انلافووذة أو عضووادة ابلوواب
-:الشلك اتلايل  

 
Jami دجامع، مسج  

Janiform إ يظاووراإ ىلع القطووع ارأسوو
 األثريوةانلقدية الرومانية وىلع بعوض القطوع 

انظر الشلك .  جانوس اإلهلالرومانية ىلع هيئة 
-:اتلايل  

 

Janus اهل احلورب عنود الرومواإ: جانوس .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Jar انظر الشلك اتلايل . جرة:-  

 
Jarmo Culture ثقافة : ثقافة جارمو
صناعية عي علياا يف شمال العراق وتؤرخ 
 للعرص احلجري احلديث
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Java Man تسومية أطلقوت : إنساإ جاوه
ىلع بقايا إنساإ عي عليه يف جواوه و ود اعه 
  منذ حوايل نصف مليوإ سنة
Jemdet Nasr Period نرص  ةعرص مجد

نرصو يف العوراق  ةسبة ملو ع مجدوسيم بذلك ن
حيث ازدهر هذا املو ع خالل الفورتة موا بو  

م.ق 1111-2811  
Jewel جوهرة 
Joggled Voussoirs الصونج املعشوقة :

-:انظر الشلك اتلايل. أنواق األ واسحد ا  

 
Jug انظر الشلك اتلايل.  إبريق:-  

  
Jugate Heads  ظاور رأس  ىلع القطوع

انظور الشولك .  اه واحودانلقدية ينظوراإ باجتو
-:اتلايل  

 

Juglet  انظر الشلك اتلايل.  جرة صغِّية:-  

 
Julian Calender أو اتلقوويم اجلويلواين 

روموا  إىلو د ادخله يويلوس  يرصو  ايلويلاين
م.ق 31اعم   

Juno عنوود  اآلهلووةملكووة : جونووو اآلهلووة
-:انظر الشلك اتلايل. الروماإ  

 

Jupiter هلوة عنود ملوك ا: جووبيرت اإلهل 
. الروماإ  

Jurassic  العرص اجلورايس ويغط  الفورتة
مليوإ سنة مضت 331-311ما ب    
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K
Kalathos انظور الشولك . رشب يونواين إناء
-:اتلايل  

  
Kantharos, Cantharus فخاري  إناء

انظور الشولك .  تإ يسويبخدم للرشوب يونواين
-:اتلايل  

 

Kassites القبائووول  إحووودى: الاكشوويوإ
 العيالميووة الوويت اعشووت يف جبووال زاغووروس 

غزو بالد بابول يف بدايوة األلوف اثلواين حيث 
م.ق  

Katechoumena, Catechumen 

الرشووفات املوجووودة يف  إىلمصووطلح يشووِّي 
دروس ادلين  ءإلعطايت تسيبخدم الكنيسة وال
انظر الشولك . دوا بعدمَّ عر اذلين لم يُ  لألشخاص

-:اتلايل  

 

Kaunakes بلوواس أوزئر اسووم يونوواين ملوو 
:انظر الشلك اتلايل. آسيوي  

  

Kebaran  األدوات إىلمصوووطلح يشوووِّي 
الصوانية اليت عوي علياوا يف مو وع ابوارا يف 

-31.111سط  ويه تؤرخ للفورتة موا بو  فل
  م.ق 33.111

 

Kedar احتاد  بائل عربية تإ  ائما :  يدار
يف شمال اجلزيرة العربية خالل الفرتة ما بو  

األنباطالقرإ اثلامن  بل امليالد وحىت ميجء   
Keel انظر الشلك اتلايل.  زخرفة معمارية:-  
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Keel Arch انظور . دبب فيه اننواءعقد م

-:لشلك اتلايلا  

 
Keep مركزي يف القالق الصولييية صحت  ،

انظوور الشوولك . ئييسوو يف القلعووةرالووَبج ال
-:اتلايل  

 
Kerb  حلقة من ابلالطات احلجريوة حتودد

-:انظر الشلك اتلايل.  الرجم احلجري أطراف  

 
Kerberos, Cerberus  خفووِّي بوابووة

ايلونانية، الَّكب  و  األساطِّيالعالم السفيل يف 
-:انظر الشلك اتلايل. الثة رؤوس اثل  

 

Kernos  صوغِّية  أكووابجرة فخاريوة هلوا
-:انظر الشلك اتلايل.  عند حافيباا  

 
Key   احلجر، مفيباح أوسطح الطوب 
Key-block  ووحجوور العر انظوور الشوولك . دقح
.  اتلايل  

Keystone  وودحجوور قح انظوور الشوولك .  العر
-:اتلايل  

 
Khabur Ware فخوار: فخوار اخلوابور 

ء موزعوة بونمط هنوديس امزين خبطوط محور
-:انظر الشلك اتلايل.  ونقاط بلوإ ابيض  
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Khan حمطة  سرتاحة القوافلخاإ ،  
Khanaqah زل للصووفي  اعدة نُو: خانقاه
مووا يكوووإ ىلع شوولك سوواحة ميبصوول باووا 
.حجرات  
Khat دىل ىلع غطوواء رأيس فرعوووين ييبووو

-:انظر الشلك اتلايل. الكيبف    

 
Khekher زخري مرصي ييبألف مون  إفريز
رشائح الَبدي امليبصلة ببعضاا، زخرفوة تشوبه 

راق والورودوحزمة األ  
Khentiamentiu اهل املوووىت : خنتيمنيبووو

-:انظر الشلك اتلايل. عند املرصي  القدماء  

 
Khepresh  يرتديه  تإ اذلي األزرقاتلاج

انظووور الشووولك .  اعنوووة يف ا حيبفوووا تالفر
-:اتلايل  

 
Khepri اهل اخللق وحركة الشومس : ايَبي
. عند املرصي    

Khiamian ثقافة صناعية عي : اخليامية
علياا يف فلسط  وتؤرخ للعرص احلجري 
 احلديث
Khiamian Arrow-head  رأس السام

:أنظر الشلك اتلايل. اخليايم  

 
Khirbet خربة 
Khirbet Kerak Ware "KKW" 

وهوو أحود أنوواق الفخوار : فخار خربة الكرك
اذلي عي عليه يف بعض املوا وع الفلسوطينية 

انظر  .املبكر ويؤرخ نلاايات العرص الَبونزي
-:الشلك اتلايل  

 

Kiln فرإ 
Kilt  انظور . فرعوين تإ يليسه الرجال إزار
-:الشلك اتلايل  
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Kites مصائد 
Kline Tomb  الرومانية األرسةمدفن  
Knives and Backed Pieces 

 ساكا  و طع صوانية مطرو ة
Knob Handle بض ىلع شولك نيبووءمقو .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Knotted Columns جمدولة أعمدة  

Knum اخلووالق واهل الفيضوواإ  اإلهل: انوووم
-:انظر الشلك اتلايل. عند املرصي  القدماء  

 

Kotyle انظور الشولك . اأس رشاب يونانية
-:اتلايل  

 

Kouros فع  د يمثل ايوناين لشاب ي تمثال
-:انظر الشلك اتلايل. ريايض شخص أواهل    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krater   آنية فخارية رومانيوة تإ خيلوط
-:انظر الشلك اتلايل. فياا اخلمر باملاء   

 
Krepidoma  اعوودة مدرجووة للمعبوود 

-:انظر الشلك اتلايل.  ايلوناين  

 
Kudurru  حجووارة احلوودود و وود ظاوورت

انظور الشولك . فرتة الاكشوية يف بابولخالل ال
-:اتلايل  
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Kufic اوي 
Kylix  انظور الشولك .  إغريقيةاأس رشاب
-:اتلايل  

 

 
Kyphi  اآلهلوةعطر تإ حيرق أمام تماثيول 
 املرصية
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L 
Label  بطا ة 
Labrum وغِّي عميق يرتكز  حوض ابِّي

 جرانييبيوة أو اعدة منحوتة رخاميوة  اعدة ىلع
.  يف غرفووة احلمووام الروموواين ابلوواردةويوضووع 

-:انظر الشلك اتلايل  

 
Labrys , labyrinth  فووأس يونوواين

(رمز  يوناين مينويئ شائع)مزدوجة   

Lachrymatory  ووووارورة ادلموووووق 
-:انظر الشلك اتلايل. الرومانية  

 
Laconicum  حجوورة ابلخووار يف احلمووام

-:انظر الشلك اتلايل.  الروماين  

 

Lactern د القراءة يف الكنيسةمقع  

Lacunar سقف مسيبوي 
Lacy رشيط خمرم ،  
Lagena تإ يسووويبخدمه ايلونووواإ  إنووواء
والروموواإ حلفووظ انلييووذ واخلضووار والفوااووه 
 املجففة
Lageniform إناء ىلع هيئة القارورة 
Lagynos انظر الشلك .  فخاري برمييل إناء
-:اتلايل  

 

Lakabi ware  أحوود انووواق اخلووزف
و وود صوونع هووذا اخلووزف   ايووراإا سوواليم يف

امللوإ يف منيبصف القرإ احلوادي عرشو و  
انظر الشلك . نااية القرإ الرابع عرش امليالدي

-:اتلايل  

 
Lamassu حجري ابِّي ثلور جمنح  تن

-:انظر الشلك اتلايل. نساإإومقدس هل رأس   
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Lame نصلة 
Lamp جارس  

Lamp-filler  جرة صغِّية اروية الشولك
رسجةتلعبئة األسيبخدم ت  

Lance رمح 
Lanceolate انظور الشولك . الشلك رمي
-:اتلايل  

 

Lancet Arch انظور الشولك .  وس رمي
-:اتلايل  

 
Land Sat   مر صنايع ر يم  

Land Sat Scene أبعاد الصورة الفضائية  
 الر مية 
Land Tomb مدفن بسيط 
Languet رفة رأسية ىلع شلك اللساإزخ  
Lantern مشاكةمصباح، فانوس ،  
Lanx  مصطلح  تيين يعوين صوحن دائوري
مصوونوق موون املعوودإ وخصوصووا الفضووة تإ 
 يسيبخدم يف احلفالت، مزياإ روماين
Lapis Lazuli حجر الالزورد 
Laqueatus  بألواحسقف مزخرف  
Lararium  حنيوة يف ابليووت الرومانيوة ،

تسيبخدم امصىل وتوضوع حجرة صغِّية تنت 
  -:انظر الشلك اتلايل. اآلهلةفياا تماثيل 

 
L a r e s ة  هل ة آ ي ن ا م و ر ة  يل زن م  
Larmier  الزهرة الالكسييك إلكيلزخرفة  

Larnax  مغلق يسيبخدم اعدة حلفظ تابوت
انظور الشولك . بالد ايلونواإيف  الرماد اليرشي

-:اتلايل  
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Lascaux ب ريف جنووب غو منطقة  سكو

رسووومات  أ وودمعووي فياووا ىلع  والوويت فرنسووا
  جدارية يف العالم

Latin Cross انظور .  الصوليب الالتيوين
-:الشلك اتلايل  

 
Late Bronze Age" LB"  العرصوو

(م.ق 3211-3511) الَبونزي امليبأخر  
Lateres  طوب روماين 

Latus Clavus يضعه  رشيط ارجواين تإ
انظور الشولك .  خ الروماإ فووق اثلووبالشيو

-:اتلايل  

 
Laureate انظر الشولك .  مَّكل بيباج الغار
-:اتلايل  

 

Laurel الغار 
Laurus شجرة الغار 
Lavigated Ware فخار  و عجينة نقية  
Leafages راق الشجرأو  
Lectern  منصة القراءة يف الكنيسوة وتقوع

-:انظر الشلك اتلايل. غرب اهليلك  

 

Ledge Handle املقوبض انلواتئ  أو ايلود
انظر . اين الفخاريةومقابض األ أنواقوهو احد 

-:الشلك اتلايل  

 

Legatus  ائووود الوحووودة العسوووكرية 
روماين إداري، وكيل الرومانية  

Legend خرافةأسطورة ،  
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Legion  الوحوودة العسووكرية الرومانيووة
جنودي  1111-1111ويه تيبألف مون  األساسية

رسفا 211-311مشاة و   

Lekythos فخوواري يونوواين هل عنووق  إنوواء
-:انظر الشلك اتلايل. طويل  

 
Lemuria روماين  جنائزي احيبفال ديين  

Leschê  ماكإ اجيبمواق يونواين اعم، مواكإ
مارسات اتلجارية ايلونانيةمصغِّي لل  

Levallois Flake صووووانية  شوووظية
انظوور . لفلوائيووة ال مصوونوعة حسووب اتلقنيووة

-:الشلك اتلايل   

 

Levallois Point  طعة صوانية لفلوائيوة 
-:انظر الشلك اتلايل. هلا رأس مدبب  

 

Levallois Technique  تقنيوة صوناعة
 حوووايل الوويت انترشووت يف ا دوات الليفلوائيووة

-:انظر الشلك اتلايل. م.الف سنة ق 311  

 
Levant بالد الشام 
Levantine Art الفن السوري 
Levantine Aurignacian  الصووناعة

ريناسية الشامية و د مزيت هذه والصوانية األ
اليت صنعت يف بوالد  الشوام  األدواتالصناعة 

انظور . األىلعخالل العرصو احلجوري القوديم 
-:الشلك اتلايل  

 

Level مسطحمسيبوي ،  

Levigate  طريقة تنقيوة الطو  الفخواري
 من الرسوبيات والشوائب
Libation Hole  حفرة ييبم وضع  أوفيبحة

السائلة فياا اتلقدمات  
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Lich-gate انظور الشولك . بوابوة مسوقوفة
-:اتلايل  

 
Lid  انظر الشلك اتلايل.  اآلنيةغطاء:-  

 

Lilac يلليك، سوسينبنفسيج ،  
Lily  زنب 
Limbus  نمط زخوري ىلع شولك اللفوائف

اين اخلزفية ايلونانيةويزين املالبس واأل  
Limes خطوط  إىلشِّي مصطلح يسيبخدم لي

، خُتومادلفاق الرومانية  
Limes Arabicus خط ادلفاق العريب 
Limes Orientalis احلدود الرش ية 
Limestone جر جِّييح  
Limitanei  مصطلح روماين تإ يطلق ىلع

احلدود الرومانية حيرسوإ اجلنود اذلين  
Linear  طويلخط ،  
Lintel انظر الشلك اتلايل.  عيببة ابلاب:-  

 
Lip انظر الشلك اتلايل.  ناءحافة اإل:-  

 

L i q u a m e n مصنوق   حساء روماين 

  من السمك اململح
Lissapol NBD د حودى املوواإ: ليسابول
 املسيبخدمة يف تنظيف املواد األثرية
Listel    زخرفة منيسطة ضيقة تنت تنفوذ

-:انظر الشلك اتلايل. الكورنيشيف   

 
Lithics الصوانية األدوات   

Lithification   رحتج  
Litholatry عبادة احلجارة 
Lithology دراسة أنواق الصخور    
Matt photo صورة غِّي  معة    
Lithostrotos لطريق الروماين، ثم رصفة ا
 أوأصووبح املصووطلح  حقووا يعووين ابلووالط 

-:انظر الشلك اتلايل. الفسيفساء  
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Liturgical  شعائري أوطقيس  
Liturgiology    علووم دراسووة الطقوووس
 والشعائر
Liturgy Table لة القراب واط   

Living Heritage ترا  يح   

Liwan إيواإ 
Lobe   عقود تإ شوائعا يف  أو وس صوغِّي
 عمارة العصور الوسطى  
Location موضعمو ع ،  
Loculus (مفرد) Loculi (مجع)  

-:انظر الشلك اتلايل.  ادلفن ةحجر  

 

Locus  (مفورد) Loci (مجوع)  الظواهرة
أيووة ظوواهرة يوويبم ااتشووافاا أثنوواء : األثريووة

 اتلنقيب
Locus Sheet  انلمووو ج اخلوواص اذلي

حيووث حييبوووي  األثوورييسوويبخدم للتسووجيل 
  الالزمة عن لك ظاهرة املعلومات

Loess طيم 

Loggia انظوور .  رواق مسووقوف ومعموود
-:الشلك اتلايل  

 
Loom منسجنول ،  
Loop Handle  حلوو  مرتفووعمقووبض .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Loose Soil تربة رخوة أو ميبفككة 
Lorica Hamata  مصطلح  تيين يشوِّي

. املالبس العسوكرية الرومانيوة أنواقاحد  إىل
-:الشلك اتلايلانظر   

 
Lorica Segmentata  مصوطلح  تيوين

املالبووس العسووكرية  أنووواقاحوود  إىليشووِّي 
-:انظر الشلك اتلايل. الرومانية  
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Lorica Squamata   مصوطلح  تيوين
املالبووس العسووكرية  أنووواقاحوود  إىليشووِّي 

-:انظر الشلك اتلايل. الرومانية  

  

Lorraine Cross  الصولباإ أنوواقاحد  .
-:الشلك اتلايل انظر  

 
Lotiform Capital انظور .  تاج اللوتس
-:الشلك اتلايل  

 
Lotus  زهوورة اللوووتس و وود اسوويبخدماا

انظور الشولك .  املرصيوإ يف زخارفام بكوية
-:اتلايل  

 

Lower Paleolithic  موون  األدىنادلور
 311.111-3.511.111) العرصوو احلجووري القووديم

(م.ق  
Lucarne  .انظور الشولك اتلوايل:-  شوباك 

جاووات السووقف  إحوودىصووغِّي يوجوود يف 
  -:انظر الشلك اتلايل. اجلمالوين

 
Lucerna  رساج روماين صغِّي مصنوق من

انظر الشلك . الَبونز هل مقبض واحد أوالط  
-:اتلايل  

 

Ludi Capitolini األلعواب أنواق إحدى 
 31سويبمر ملودة يتإ حيوث السنوية  الرومانية

  يوم

Ludi Saeculares هل  احيبفووال روموواين
أيام 1طابع ديين يسيبمر ملدة   

Lug handle أ إىلع شولك  آنيوة مقبض .
-:انظر الشلك اتلايل  
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Lunates انظوور . صوووانية هاليلووة أدوات
-:الشلك اتلايل  

 
Lunate with Abrupte Retouch 

هاليلة الشلك مع رتوه خشنة صوانية شفرة  

Lunette زخرفة هاليلة 
Luster بريق معدين 
Lustrous بر اق 
Lusterware انظر .  خزف  و بريق معدين
-:الشلك اتلايل  

 

Lustrous مصقولمليع ،  
Lychgate انظور الشولك .  مسوقوفة ةبوابو
-:اتلايل   

 
Lycians  ساكإ زيلكوة صوغِّية : الاليسي
تقع ىلع الساحل اجلنويب لرتكيا و د ازدهورت 

ل  بل امليالدويف بداية األلف األ  
Lydians  ساكإ زيلكوة صوغِّية : الاليدي

بدايووة األلووف  دهوورت يفزتقووع غوورب تركيووا ا
ل  بل امليالدواأل  

Lyrate  انظور الشوولك .   يثواري الشوولك
-:اتلايل  

 

Lyre بواإلهلتورتبط موسويقية  أداة:  يثوارة 
ايلونوواين هووِّيمس و وود ظاوور هووذا الرمووز ىلع 

انظوور الشوولك .  القطووع انلقديووة الرومانيووة
-:اتلايل  
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M 
Maat اهل احلقيقة والعدل عند  دماء : مآت

-:انظر الشلك اتلايل.  املرصي   

 

Maccabean Period الفوورتة املاكبيووة 
 11-315وتغط  الفرتة ما بو   ( احلشمونية)

م.ق  

Maccabeen (احلشموني ) بي املاك  
Macedonian Helmet  خو ة مقدونية

انظوور الشوولك . هلووا شوولك دائووري وهلووا هووالل 
-:اتلايل  

 
Macellum  يف سوق املواد املسيبالكة يوميا
العرص الروماين تللحوم ويه تقوع اعدة حوول 

-:انظر الشلك اتلايل.  الشارق املعمد  

 
Machaera انظور .  سيف يوناين هل حدين
-:الشلك اتلايل  

 
Machicolation  رشفووة بووارزة يف بوورج
.  القلعة تصب مناا الزيوت واملعادإ املنصوارة

-: اتلايلانظر الشلك  

 
Machicoulis فيبحووات مزاغوول السوواام ،

-:انظر الشلك اتلايل. اطالق الساام يف القالق  
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Macrobotanical Remains  بقايووا
 أثنوواءانلباتووات الصووغِّية الوويت يعووي علياووا 
   األثريةاحلفريات 

Maenia Columna  عمووود يقووع يف
العاموة وبوالقرب منوه تويبم  الساحة الرومانية

 حماامة املجرم 

Magdalenian Culture  احلضارة
سميت بذلك نسبة إىل مو ع يف : املجديلنية

جنوب غرب فرنسا وتؤرخ للفرتة ما ب  
م.ق 25111-32111  

Magenta لوإ امحر ارجواين رمزي اللوإ ،  
Magnetic Dating اتلأريخ املغناطييس :

ن خالهلوا حتديود ويه تقنية تأريخ نسيبطيع م
 عمر بعض اللىق األثرية

Magosian  مصطلح يطلق ىلع الصونااعت
احلجريووة الوويت عووي علياووا رشيق وجنووويب 

م.ق 1111-31.111افريقيا وتؤرخ للفرتة ما ب    
Maintenance صيانة  

Malluvia  حوض تإ يسيبخدمه الرومواإ
األيديلغسل   

Maltese Cross  انظور .  الصليب املالط
-:تلايلالشلك ا  

 
Mammalia  تاثلدييا  
Mammisi  تقع ضمن املعابد املرصية غرفة

 اآلهلةو دة الكبِّية، وتعيبَب هذه الغرفة غرفة 
  ايلونانية والرومانية يف مرصيف املعابد 

Mammoth  أحود أنوواق الفيلوة: موامو 
املنقرضوووة الووويت اعشوووت  خوووالل عرصوووي 
 ابلاليسيبوس  واهلولوس  املبكر
Manes  أرواح امليبوف  عند الروماإ حيوث
 تنت تقدم هلا القراب 
Mantilla انظر الشلك اتلايل.  طرحة:-  

 
Mantle عباءة، رداء 
Manuscript ةخمطوط  
Manus Dei القطع  تظار ىلع بعض زخرفة

من القورإ الرابوع فصواعدا  الرومانية انلقدية
. ىلع شلك يد يمىن حتمل تاجا فوق رأس امللوك
-:انظر الشلك اتلايل  
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Maphorion   مصطلح يطلق ىلع احلجاب
  اذلي ترتديه مريم العذراء
Maqsurah مواكإ يف املسوجد : مقصوورة
.  تإ يصيل فيه اخلليفة  

Marble رخام 
Marble-stucco صوونوق موون جووص م
  الرخام املسحوق
Marble Ware انظوور .  خووزف رخووايم
  -:الشلك اتلايل

 

Marduk إهلواو د تإ  ابلابيل مردوخ اإلهل 
. للعواصف  

Margent  زخرفووة تيبووألف موون الووورود
انظور . تظار بشلك عموودي األشجاروأغصاإ 

-:الشلك اتلايل  

 
Marigold ىلع شولك  زخرفة دائرية  نباتية
 الوريدة تظار بكية يف العمارة ايلونانية
Marine Archaeology  علووم اآلثووار
.ابلحرية، علم اآلثار املوجودة حتت املاء  
Maritime Archaeology  احد فوروق

حيث يركوز ىلع ادلراسوة العلميوة  اآلثارلم ع
اليت يعي علياا رر ة حتت والقوارب  للسفن 

وحميبوى هذه السفن املاء  
Marquetery توزي  وزخرفوة : اتلكفيت

منه أثمنمعدإ بمعدإ   
Mars انظر الشلك .  اهل احلرب عند الروماإ
-:اتلايل  

 

Martyrium مزار شايد 
Martyr شايد 
Martyrium رصح الشايد 
Marxist Archaeology  مناج تفسِّيي

يقووووم ىلع دراسوووات ترل مووواركس  آثووواري



                               زياد السالمني. د                                                   (عريب-إنكلزيي)ر معجم المصطلحات اآلثارية المصو  

 

 

 

161 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

غوِّي دراسة اتل إاعدةوفريدرك اجنلس من اجل 
ا جيبموووووايع والعال وووووات ا جيبماعيوووووة 
 وا  يبصادية يف العالم القديم
Mask ناق  
Masonry  الطووب أوبناء مون احلجوارة  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Mastaba مقَبة فرعونية  مبنيوة : مصطبة
حجورة  أسوفلاارة يوجود من الطوب واحلجوا

-:انظر الشلك اتلايل. ادلفن  

 
Masterpiece حُتفة طعة زيزية ،  
Material Culture اثلقافووة املاديووة :
مصطلح يسيبخدمه اآلثاريوإ لوصف األدوات 

واليت يعوي  اإلنساإواملواد واملباين اليت صنعاا 
انيةداألعمال األثرية املي أثناءعلياا   

Material Heritage ماديترا   
Material Resource مورد مادي 
Mauryan Empire هنديوة  إمَباطورية

ل  بوول وناايووة األلووف األ إىل ديمووة تووؤرخ 
 امليالد

Mausoleum (مفووورد) Mausolea 

-:انظر الشلك اتلايل. روماين رضيح  (مجع)  

 
MBA" Middle Bronze Age" 

(م.ق 3511-2111) سطالعرص الَبونزي امليبو  
Meda Cavea  املجموعوة الوسوط  مون

انظوور .  الروموواينايلونوواين ومقاعوود املوودرج 
-:الشلك اتلايل  

 

Medimnus  وحودة لقيواس السوعة عنود
 ايلوناإ
Medium Ware فخار ميبوسط اخلشونة 
Medusa  ىلع هيئوة امورأة  أسطوريخملوق

.  حجر إىل إيلااحتول من ينظر  أشعثهلا شعر 
-:الشلك اتلايلانظر   

 

Mega-sites مصووطلح : القوورى الكبووِّية
ىلع القوورى الوويت نشووأت يف املرحلووة  أطلووق
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امليبأخرة يف العرص احلجري احلوديث موا  بول 
 الفخاري
Megalith انظوور . ابووِّي يعمووود حجوور
-:الشلك اتلايل  

 
Megaron  اعووة الترشوويفات امللكيووة يف 

-:انظر الشلك اتلايل. القصور املايسينية  

 
Melter ا كالسب   
Melting Pot  بوتقة صار املعدإ أوواعء  
Memorial تذتري 
Menhir عموود حجوري شاخص حجوري ،

-:انظر الشلك اتلايل. منفرد  

 
Menorah هوم وهوو أ: الشمعداإ ايلاوودي
رمز ديوين عنود ايلاوود وييبوألف مون سوبعة 

-:انظر الشلك اتلايل. فروق  

 

Mensa  مذبح الكنيسةمن  األىلعاجلزء  
Mercury عنود  اآلهلوةرسوول :مِّيكووري
.  الروماإ  

Mesolithic العرص احلجري الوسيط 
Mesopotamia   انلارينبالد ما ب  
Mesozoic  عرص احليواة الوسوطى واسويبمر

مليوإ سنة 321 يلاحو  
Meta نقطة العودة يف السِّيك الروماين 
Metal Detectors ابلحوث عون  أجاوزة

، وتسوووويبخدم اعدة يف املسوووووحات املعووووادإ
 اجليوفزييائية
Metallic Luster بريق معدين 
Metallographic Examination 

 حتليل جماري
Metamorphic Rock صخر ميبحول 
Metamorphism حتول 
Metasediments   صخور رسوبية
 ميبحولة
Metope  زخرفة يونانية تقوع بو  خطووط

ىلع شلك دائورة غوِّي الرتجليف وتكوإ اعدة 
-:انظر الشلك اتلايل. مزخرفة  
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Metreta وحدة يونانية لقياس السعة  
Metropolis حارضةاعصمة ،  
Mezzotint انلقووش ىلع طوورق  إحوودى
  املعادإ

Micro-burins د يقوةصووانية  منا يش .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Microliths انظور . صوانية صوغِّية أدوات
-:الشلك اتلايل  

 

Microwear Analysis  دراسووة تووآلك
القطع الصوانية واحلجريوة مون أجول معرفوة 

اليت صنعت من أجلاا الغاية  

Middle Bronze Age لعرص الَبونزي ا
(م.ق 3511-2111) امليبوسط  

Middle Kingdom  عرصوو اململكووة
 3151-2325الوسطى يف مرص ويغطو  الفورتة 

م.ق  
Middle Paleolithic  ادلور اثلواين مون

(م.ق 31.111-311.111) العرص احلجري القديم  
Mihrab حمراب 
Milesian Layout  ختطووويط املووودإ

انظور .  اهللينستية وايلونانية ىلع شولك شوبيك
-:الشلك اتلايل  

 
Milestones  حجارة شاق : األميالحجارة

نيوة واكنوت حتودد ااسيبخداماا يف الفرتة الروم
املسافات مون نقطوة معينوة ضومن املقاطعوة 

-:انظر الشلك اتلايل.  الرومانية  
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Mill طاحونة 
Milliarium  يوضووع  إت أميووالحجوور

.انظر الشلك السابق. ةيجبانب الطرق الرومان  

Millstone الر ، حجر حجر الطحن  
Mina عملة يونانية، وحدة وزنية  ديمة 
Minaret منارة، مئذنة 
Minerva احلكمووة عنوود  آهلووة: منِّيفووا
. الروماإ   

Miniatures منمنمات 
Minim  انلقديووة  اإلصوداراتأحود أنووواق

ل مورة والرومانية املنخفضة القيمة ظاورت أل
واسيبمرت حىت القرإ  يف القرإ اثلالث للميالد
-:شلك اتلايلانظر ال. الرابع  

 

Minimum Intervention  مسيبوى
 اتلدخل األدىن
Minoan مصطلح يطلق لإلشارة : املينوئية
إىل حضارة العرص الَبونزي يف جزيرة اريت 

من حوايل  ازدهرتيف بالد ايلوناإ واليت 
م .ق 2111-3511  

 

Minotaur  حيووواإ خوورايف نصووفه رجوول
-:ايلانظر الشلك اتل. ونصفه ثور  

 

Mint  دار الرضبرضب أوسك ،  
Mintage  عدد انلقود الويت تسوك يف فورتة
 حمددة
Mint Mark  إىلرمووز تشوِّي  أوأحورف 

انظوور الشوولك .  مواكإ سووك القطعووة انلقديووة
-:اتلايل  

 

Mint Town  السك أومدينة الرضب  
Miocene ي يسبق ابلاليسيبوس  العرص اذل

مليووإ سونة  25ويميبد خالل الفرتة موا بو  
مالي  سنة مضت 5وحىت   

Mishna ل مون اتللموود واجلوزء األ: املشنا
وحييبوي ىلع اهلا خواه ويه القوانوإ الشوفيه 

 211 ايلاذلي دونه رجال ادلين ايلاودي يف حوو
 م
Mixed-lines Arch  وووس خموويبلط 
 اخلطوط
Mixed Order أحود : ملخويبلطا طورازال
أنووواق تاجيووات األعموودة الالكسوويكية وهووو  

-:انظر الشلك اتلايل. مزيج من طرز خميبلفة  
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Modillion   ووس حنية صغِّية ىلع شولك 
انظوور .  اجلووزء السووفيل يف الكووورنيش تووزين

-:الشلك اتلايل  

 

Modius حيث تإ  احد املاكييل الرومانية
حلبوب واكإ يشلك ثلث حجم لكيل ايسيبخدم 

-:انظر الشلك اتلايل.  جرة انلييذ  

 
Mola الطاحونة، صندوق الطحن 
Molding حلية، زخرفة 
Monastery دير 
Monasticism رهبانيةرهبنة ،  
Monetary Issue انلقدي اإلصدار  
Mother Goddess آهلووة : ا م آلهلووةا

من بالد الشام خالل عصوور  أجزاءعبدت يف 
-:انظر الشلك اتلايل. ما  بل اتلاريخ   

 

Monk راهب 

Monochrome هل لوإ واحد 
Monochrome Glazed Ware  فخار
 مزجج بلوإ واحد
Monogamy  أحاديزواج  
Monogram يظاوور ىلع ( اخيبصووار)رمووز

-:انظر الشلك اتلايل.  ، طغراءاملسكواكت  

 

Monography اتلصوير األحادي 
Monolith  عمود حجري غِّي واضح املعالم

انظور الشولك .  د يكوإ ىلع شولك تمثوال أو
-:اتلايل   

 
Monopodium منصة هلا رجول  أولة واط
 واحدة
Monotheism  اتلوحيد 
Monument رصح 
Monumentum Romanum  األثوور
 الروماين، أثر روما
Monumental Arch القوس اتلوذتري .
-:انظر الشلك اتلايل  
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Mortar طالء، مالط 
Mortuary جنائزي 
Mortuary-chapel ئزيمصىل جنا  

Mosaic انظر الشلك اتلايل. فسيفساء:-  

 
Motab  أوتعوين عوره  األصللكمة نبطية 
. اعدة  
Motive زخرفة 
Mould الب  
Moulded Base  اعوودة تيبكوووإ موون 

-:اتلايلانظر الشلك . العديد من الزخارف  

  

Moulded Capital  توواج ييبكوووإ موون
-:انظر الشلك اتلايل. العديد من الزخارف  

 

Moulding حلية، زخرفة 
Mound انظر الشلك اتلايل. ، تلرجم:-  

 
Mousterian  الصووناعة املوسووتِّيية ويه

حجرية مون العرصو احلجوري  أدواتصناعة 
.  وسوويط مرتبطووة بمجيبمعووات انليانوودرتالال

-:انظر الشلك اتلايل  

 
Movable Cultural Heritage   ترا
 ثقايف منقول
Mudbricks طوب طيين 
Mudejar Art  احوود طوورز الفنوووإ

-:انظر الشلك اتلايل.  اإلسالميةا سبانية   
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Mulleus  حوووذاء رومووواين تإ حييبذيوووه

 ةاإلمَباطوريوواملناصووب الكووَبى يف أصوحاب 
-:انظر الشلك اتلايل. الرومانية  

 
Mummification حتنيط 
Mummified Coffin  توابوت ىلع شولك

-:انظر الشلك اتلايل.  مومياء  

 

Mummy  انظر الشلك اتلايل. مومياء:-  

 
Municipium (مفوورد) Municipia 

حكم  اي رومانية هلا مدينة (مجع)  
Munsell Colour Chart  ايبيووب

مرسوووم علياووا مجيووع  ي ىلع صووفحاتحييبووو

لواإ ودرجاتاا حيث يسيبخدم يف احلفريوات األ
تلحديد درجة لووإ املوادة  األثريةواملسوحات 

-:انظر الشلك اتلايل. اليت ييبم دراسيباا  

 
Mural Crown  تاج يشوبه جودار عليوه

انظور الشولك . ظار ىلع انلقود ايلونانيوة أبراج
-:اتلايل  

 
Mural Painting الرسووم اجلووداري ،
 الطالء اجلداري
Muses عنود ايلونواإ الفنوإ التسوع آهلة .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Museologist ،الشووخص اعلووم امليبوواحف 
 املخيبص بامليباحف
Museology علم امليباحف  

Museum  ميبحف 
Musnad جنووب اجلزيورة ايبابة املسند يف 

-:انظر الشلك اتلايل. العربية  
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Mutule ىلع شولك بالطوة  زخرفة معمارية
انظور . منحوتة ىلع جانب الكوورنيش ادلوري

-:الشلك اتلايل  

 
 

Mycenaean Civilization  احلضوارة
رة يونانية تعوود للعرصو ويه حضا: املايسينية

 الَبونزي
Myth أسطورة 
Mythology  األساطِّيعلم   
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N 
Nabataea زيلكة عربية : اململكة انلبطية
 امت خالل الفرتة ما ب  القورإ الرابوع  بول 

 واختوذتامليالد وحىت القورإ اثلواين املويالدي 
 ابلرتاء اعصمة هلا
Nabataeans, Nabateans األنباط 
Nabataean Capital  اتلوواج انلبطوو .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Naiskos  انظوور الشوولك . رضيووح صووغِّي
-:اتلايل  

 

Nannar اهل القمر السوري: نانار  .  

Naos  ايلونوايناحلجرة الوسطية يف املعبود  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Narrative Art الروايئ أولفن الرسدي ا ،

  ىك  صة من خالهلالفن اذلي حُت 
Narthex ويقع  الكنيسة أجزاءاحد : املجاز
.  اعدة عند مدخل الكنيسة يف اجلاة الغربيوة
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Natatio  بركة السباحة املوجوودة يف سواحة

-:انظر الشلك اتلايل. احلمام الروماين  

 
Nativity يالد عيىس عليه السالم، ماملاد  
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Nativity Church انظور .  انيسة املاود
-:الشلك اتلايل   

 
Natron مادة تنوت تسويبخدم يف : انلطروإ
 عملية اتلحنيط
Natufian Culture اثلقافوة انلطوفيوة  

اثلقافات املحليوة يف بوالد الشوام  إحدىويه 
 31.511وتعود للعرص احلجري الالحق للقوديم 

 إىلد وسوميت بوذلك نسوبة  بل املويال 8111-
 وادي انلطوف يف فلسط 
Natural Deterioration تلف طبوييع 
Nautical حبري 
Nautical Archaeology  العلوم اذلي
 خييبص بدراسة اآلثار الغار ة حتت املاء
Nave انظور .  سوط يف الكنيسوةوالرواق األ
-:الشلك اتلايل  

 
Nawamis مبواإ حجريوة تنوت : نواميس

الرابوع  بول  األلف يلايف حو ربتسيبخدم امقا
-:انظر الشلك اتلايل. امليالد  

 

Neanderthal Man ل، انلياندرتا إنساإ
حيث يعيبقد ابلواحثوإ أإ هوذا اإلنسواإ  ود 

 يلانساإ منيبصب القاموة يف حووتطور عن اإل
سنة 11.111سنة وحىت    211.111  

Nebekian ثقافة صناعية : انلبكية
وتؤرخ للعرص ااتشفت يف يَبود يف سوريا 

 احلجري الالحق للقديم
Nebule Moulding  زخرفوة  أوحليوة 
 ميبموجة الشلك
Nebuly ىلع  أو زخرفوة ىلع شولك حلوزوين

-:انظر الشلك اتلايل. شلك موجات  

 
Neck  الفخارية اآلنيةعنق  
Necking  حتت  اعدة ا سطوانة اليت تقع

-:انظر الشلك اتلايل. تاج العمود األيوين  

 
Necklace الدة  
Necrodeipnon  احيبفووال جنووائزي تإ
 يقيمه ايلونانيوإ عند القَب بعد ادلفن
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Necropolis املدينة السفىل، مقَبة 
Necysia  تقووديم أكايلوول الغووار والووورود

 أ اربوهو لك من  بل  امليبوىفوغِّيها عند  َب 
تهيف  ارى وفا  

Nekuia اعدة زيارة القبور عند ايلوناإ 

Neo- بمعىن جديد -بادئة  
Neo-Assyrian  احلديث  اآلشوريالعرص

( بل امليالد 131 -811)  
Neolithic العرصوو احلجوووري احلوووديث 

(م.ق 8511-3511)  
Nephthys حاميوة املووىت  اآلهلوة: نيفيبيس

-:انظر الشلك اتلايل.  عند  دماء املرصي   

 

Neptune اهل ابلحر الروماين: نيبيبوإ  .  

Neutron Activation Analysis 

"NAA"  تقنيووة اتلنشوويط انليوووتروين ويه
تراايوب احدى اتلقنيات املسيبخدمة تلحليل 

 اللىق ا ثرية
New Kingdom  اململكووة احلديثووة يف

م.ق 3285-3551مرص وتميبد من   
Newel وائم مون ادلرابوزين األسفل زءاجل  ،

-:انظر الشلك اتلايل. ادلرابزين  

 
Nicaea Council  جمموع نيقيوا الكنيسو
 125واذلي عقد يف مدينة نيقيوا يف تركيوا اعم 

 م
Niche  انظر الشلك .  ، مشاكةحمراب أوحنية
-:اتلايل  

 
Niello زخرفة املعادإ 
Nike  اإلغريقهلة انلرص عند آ: نايك .  

Nimbate Bust Facing  صورة نصفية
انظر الشلك . هالة هلاويظار ح للناظر مواجاة

-:اتلايل  

 

Nimbus  هالة 
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Nitrogen Dating  طريقة تأريخ نسويية
امظتسيبخدم تلأريخ الع  

Nitromors حدى املواد إ: نرتومورز
ف املواد األثريةاملسيبخدمة يف تنظي  

Noah's Ark سفينة نوح 
Nodular Flint صخر الصواإ العقدي 
Nodus انظر الشلك اتلايل. حجر العقد:-  

 

Nomads بدو 
Non-diagnostic Ware    فخوووار
 تعرف هوييبه
Non-Hydraulic Lime   جووِّي غووِّي

(غِّي مايئ) هيدرويليك   
Non-metalic Luster بريق غِّي معدين 
Nook فةية غرواز  
Normans  عب غووزا شوو: انلورمانوودي

م حيوث جواءوا مون 3111 يلابريطانيا يف حوو
 منطقة نورماندي الفرنسية
North-western Semitic 

Languages  اللغووات السووامية الشوومايلة
الغربية وتشومل اللغوة اآلراميوة والكنعانيوة 
 بلاجاتاما
Nosed Scraper علووي  صوواين مكشط

-:ايلانظر الشلك اتل. اني الشلك  

 
Notch  انظور . مسننة أوصوانية مثلمة  أداة
-:الشلك اتلايل  

 
Notitia Dignitatum  رومانيوة ائموة 

 اإلداريووةمجيووع املناصووب  أسووماءحتيبوووي ىلع 
القورإ الرابوع  خوالل والعسوكرية الرومانيوة 

.امليالدي  
Nozzle  انظر الشلك اتلايل. فوهة الرساج:-  

 

Numeri وحوودة عسووكرية يف اجلوويش 
الروموواين يوويبم تشووكيلاا موون املووواطن  غووِّي 
 الروماإ
Numismatics وهوو علوم : علم انلميات

زاإ عَب وخييبص بدراسة انلقود والعمالت واأل
 اتلاريخ
Numismatist  ،خميبص بدراسوة انلميوات
 اعلم انلميات
Nun   ،اهل احلياة املرصي: نوإراهبة  .  
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Nunnery انظوور الشوولك .  ديوور للراهبووات
-:اتلايل  

 
Nut اهل السماء عند  دماء املرصي : نوت .  

Nymph حورية 

Nymphaeum انظور .  سوييل احلوريوات
-:الشلك اتلايل  

        
 

Nyx اهل الليل عند ايلوناإ: نيكس .  
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O 
Obconical  انظوور . معكوووس خموورويط
-:الشلك اتلايل  

 
Obelisk انظر الشلك اتلايل. مسلة:-  

 
Oblationarium لة صغِّية للقراب  واط
 توضع جبانب مذبح
Oblique مائل، منحرف 
Oblong مسيبطيل الشلك 
Obolos, Obolus (مفرد) Obol (مجوع) 

 3/1 تسوواويصووغِّية  يونانيووةعملووة فضووية 
-:انظر الشلك اتلايل. درامخا  

 
Obryzum  مصطلح تقين يوناين و تيين

اذلهب املصىف إىليشِّي   

Obsidian  و حجر حجر ا وبسيدياإ وه
براكين أسور ينيبج عن النشاط الَباكين حيث 

تنت تصنع منه األدوات واكإ يصدر خالل 
العرص احلجري القديم من األناضول إىل عدة 

-:انظر الشلك اتلايل مناطق مناا بالد الشام  

 
Obsidian Hydration Dating 

تووأريخ  طوواءإعنسوويبطيع موون خالهلووا طريقوة 
 للسبج 
Obtuse Arch انظر الشولك . عقد منفرج
-:اتلايل  

 
Obverse انظوور . وجووه القطعووة انلقديووة
  -:الشلك اتلايل

 

Ochre املغرة احلمراء 
Octagon شلك ثماين 
Octastyle  أعمودة يف مقدميبوه 8مبىن هل  .
-:انظر الشلك اتلايل  
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Oculus  بووة  أوفيبحووة دائريووة يف جوودار 

-:انظر الشلك اتلايل. مدرج يوناين مسقوف  

 
Odeon, odeom مدرج يوناين مسقوف  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Oeconomus قب بطليم تإ يطلوق ىلع ل

إ املايلووة الشووؤو عوون سووؤولالشووخص امل
 وا  يبصادية
Oecus  ،الرئييسو يف  صوالوإالغرفة ابِّية

انظوور الشوولك . ةالرومانيوووت ايلونانيووة وابليوو
-:اتلايل  

 
Offering  ،أضحية رباإ  

Offering stele تنصوووب اتلقووودما 
 والقراب 
Official Aramaic الرسومية  اآلراميوة

العاود  وآراميوةالالكسيكية  اآلراميةوتشمل 
 القديم 
Officina ماكإ سك انلقود الرسيم 
Ogee Arch انظور . مسويبدق الورأس عقد
-:الشلك اتلايل  

 
Ogival  arch انظور .  وس مدبب الشلك
 الشلك السابق
Ogival end scraper صوواين مكشوط 
  علوي مدبب الشلك

Oikos  األرسةاحلجورة اخللفيوة يف مودافن 
 الرومانية اجلنائزية
Oil lamp رساج 
Oillets  مزاغل الساام يف جدراإ احلصووإ

-:انظر الشلك اتلايل. الصلييية  

 

Oinochoe  أوابريق مصنوق مون الفخوار 
. الَبونز تإ يسيبخدم للخمر يف بوالد ايلونواإ

-:لك اتلايلانظر الش  
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Oktadrakhmon  8 تسواويفئة نقديوة 

-:انظر الشلك اتلايل. درامخا   

 

Old Kingdom  اململكة القديمة يف مرص
(م.ق 1311-2383)  

Old Testament الكيبواب : العاد القديم
 املقدس عند ايلاود
Oldowan Industry  مصوطلح يطلوق

دلفواي يف أووادي  ت احلجريوة يفصنااعالىلع 
-:انظر الشلك اتلايل. تزنانيا  

 

Olduvai Gorge  دلفاي يف تزنانيا أووادي
اسووتيطانية  أدلووة أ وودمحيووث عووي فيووه ىلع 

 برشية
Oligocene Epoch   عرص ا لويلجوس

(مليوإ سنة مضت 21-مليوإ سنة 35)  

Olive Oil Press انظور . زييبووإ ةمعرص
-:الشلك اتلايل  

 

Olpe انظر الشلك اتلايل.  جرة يونانية:-  

 

Olympia تقوع يف جنووب  يونانيوة دينوةم
تنت مكرسة لزيوس وهِّيا ايلوناإ  

Omphalos-based Jars  جرار فخارية
منبعجةهلا  اعدة   

Omsilium جمموعة املستشارين الروماإ 
Opaque   ،غِّي شفاف، معيبمأكمد اللوإ  
Opaque glaze انظوور .  تووزجيج معوويبم
-:الشلك اتلايل   

 

Open-air sites موا ع يف العراء 
Opisthodomos  حجرة خلفية يف املعبود

-:انظر الشلك اتلايل. ايلوناين  
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Oppidum (مفوورد) oppida (مجووع)  

تيووين تإ يطلووق ىلع املسوويبوطنة مصووطلح  
ضومن حودود  إداريوةالرئيسية يف أي منطقة 

الرومانية اإلمَباطورية  
Optical Emission Spectrometry 

 تقنيوووة مطيافيوووة ا نبعوووا  ابلرصوووي ويه
األثريةتسيبخدم يف حتليل تركيب اللىق    

Opus لكمة  تينية تعين عمل 
Opus Alexandrinum رضووووية أ

الرومواإ وتظاور علياوا  فسيفساء اسيبخدماا
هندسووية وتصوونع موون لووون  موون  أشوواكل

وهلووا خلفيووة  (واألسووود األمحوور)املكعبووات 
-:انظر الشلك اتلايل. بيضاء  

 
Opus albarium  نمط بنايئ روماين يقوم

طبقة من الرخوام املحوروق واجلوِّي  إعدادىلع 
اإ باوا اجلودر قرصووت والرمل واملاء املخلووط 

 وتصقل بع  لك
Opus antiquum  أحود أنمواط العموارة
الرومانية حيث تسويبخدم فيوه حجوارة غوِّي 

-:شلك اتلايللانظر ا. منيبظمة الشلك  

  
Opus caemeuticim إنشووايئ طووراز 
روماين تإ يسيبخدم يف بناء اجلدراإ حبجوارة 
غِّي مشذبة تثبت باسويبخدام خلطوة تيبكووإ 
.من اجلِّي، ا سمنت، الرمل واملاء  

Opus incertum رومواين يطراز معمار 
موة الشولك ظتسيبخدم فيوه حجوارة غوِّي منيب

-:انظر الشلك اتلايل. وتطعم باجلدراإ  

 
Opus isodomum  نموط بنوايئ رومواين

ى فيه ارتفااعت موداميك ابلنواء واحيث تتس
اما اإ الكيبل احلجرية املسويبخدمة يف ابلنواء 

-:انظر الشلك اتلايل. تساويمهلا طول   

 
Opus lithostrotum  األرضياترصف 

انظور (. تلفسيفسواء موثال)بطريقة زخرفية 
-:الشلك اتلايل  
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Opus marmoratum  جوص  أوطوالء
خملوط مع الرخوام املسوحوق واملواء يسويبخدم 
 لطالء اجلدارإ الرومانية
Opus musivum  عموول فسيفسووايئ

جاجية امللونةزال ييبألف من الفسيفساء  

Opus quadratum  طووراز معموواري
بنوواء اجلوودراإ بكيبوول  يوويبمروموواين حيووث 
مسويبطيلة وبموداميك هلوا  أوحجرية مربعوة 

-:انظر الشلك اتلايل. نفس ا رتفاق  

 
Opus reticulatum معمواري لوبأسو 

بقطع حجرية معينية  روماين تلغطية اجلدراإ
.  الشلك تثبت ىلع الطوب باسيبخدام ا سمنت
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Opus sectile رومواين تلغطيوة  أسولوب

بقطووع رخاميووة  ات  واألرضووياتاجلوودراإ 
-:انظر الشلك اتلايل. زخارف هندسية  

 
Opus spicatum  طريقوة بنواء رومانيوة

 أووب والقرميووود طووو اسووويبخدام التقووووم ىلع
احلجارة املقطوعة واسويبخداماا بشولك يظاور 

انظر الشولك . بانلااية ىلع شلك  شورالسمكة
-:اتلايل  

 
Opus tesselatum  تقنيوووة تقطيوووع

منيبظموووة الشووولك  مكعبوووات إىلاحلجوووارة 
 أنووواقنوووق موون  إىل أيضووا واملصووطلح يشووِّي

-:انظر الشلك اتلايل. الفسيفساء املبكر  

 

Oranian culture احلضارة الوهرانية :
حضارة انترشت ىلع جبال أطلس يف املغرب 

م.ق 32111-35111العريب خالل الفرتة ما ب    

Oratory حجورة يف بنواء ةانيسة صوغِّي ،
  دم للصالةخاص تسيبخ

Orchestra السواحة املقاموة : ركسرتاواأل
انظور الشولك . منصة العرض يف املرسوح أمام

-:اتلايل  
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Order طراز، نمط  

Ore مواد خامخامة ،  
Orichalcum  ناس اصفر تإ يسويبخدم

 اإلمَباطوووريانلقووود خووالل العرصوو  إلنيبوواج
 الروماين
Orichalcum sestertius  فئوة نقديوة

انظوور الشوولك . دوبونوودي 2 تسوواويرومانيووة 
-:اتلايل  

 

Oriel window نافذة هلوا شوباك معودين .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Orientalist مسترشق 
Orientation حمور، اجتاه 
Ornament يزخرف 
Ornamentation زخرفة 
Orthostat  حجر طويل وا ف يسيبخدم يف
 املدماك السفيل جلدار

Orthostyle  سلسلة من األعمدة يف صف
 مسيبقيم
Oschophoria  يونانيوة  أثينيوةاحيبفا ت
 خاصة بالعنب وبباخوس
Osiris املوىت عند املرصوي   آهلة: زاريسأو

-:انظر الشلك اتلايل.  وحاامة العالم السفيل  

 

Ossuary سيبخدم حلفظ يصندوق : مةظمع
-:انظر الشلك اتلايل.  ام املوىتظع  

 
Ostium فيبحوة زير مدخل ابليت الروماين ،

-:انظر الشلك اتلايل. جتويف أوصغِّية   

 
Ostracon (مفوورد) Ostraca (مجووع) 

انظوور الشوولك .  طعووة فخاريووة علياووا ايبابووة
-:اتلايل  
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Ostracism  أثيناا نيبخابات يف  أنواقأحد 
  القديمة
Out-Door Museum  ميبحف يف اهلواء
 الطلق
Outstanding نيبوء بارز 
Oval بيضوي 
Ovate handaxe  أحود أنوواق الفوؤوس

انظور الشولك . لوجوهشويلة ثنائية اايلدوية اآل
-:اتلايل  

  
Overglaze  زائد تزجيج  
Overlay غطاء، اسوة 

Overstrike مرة  عاد سكاا طعة نقدية م
-:انظر الشلك اتلايل. أخرى  

 

Ovoid بيضوي 
Ovolo  حليوة حمدبوة اعدة موا تكووإ ىلع

-: اتلايلانظر الشلك. شلك ربع دائرة   

 
Oxybaphon  آنيووة يونانيووة ىلع شوولك

انظوور الشوولك . اجلوورس هلووا  اعوودة منيسووطة
-:اتلايل  
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P
Paenula  بلواس روموواين  واتم اللوووإ تإ

انظور . السفىل من املجيبمعالطبقة  أفراديليسه 
-:الشلك اتلايل  

 

Pagan وثين 
Pail دلو 
Painted Toga عباءة رومانية موشاة  

Painting طالء 
Palace رص  
Palaestra (مفرد) Palaestrae (مجوع) 

سوواحة يف احلمووام الروموواين تنووت تسوويبخدم 
-:انظر الشلك اتلايل. لليبمارين الرياضية  

 

Pale شاحب 
Paleobotany  دراسة ابلقايا انلباتية الويت

احلفريات أثناءيعي علياا   
Paleo- Christian مسيي مبكر 

Paleocene   53-15)عرصوو ابلايلوسوو 
(مليوإ سنة مضت  

Paleoeconomy  دراسات ا يبصاد العوالم
 القديم
Paleodemography  دراسوة اجلموااعت
اليرشية القديمة من حيث حجماا وتوزيعاوا 
 ونسبة املوايلد والوفيات
Paleoecology علم ابليئة القديمة 

Paleontology  علم خييبص بدراسة ابلقايا
وية القديمة سواء أكانت ميبحجرة أم عض  

Paleoentomology  دراسووووة بقايووووا
احلرشووات الوويت يعووي علياووا يف احلفريووات 
 األثرية
Paleobotanist  العالم املخيبص بدراسة
 ابلقايا انلباتية
Paleoobotany  دراسة بقايا انلباتات اليت
 يعي علياا أثناء األعمال األثرية امليدانية
Paleoethnology  بدراسوة علوم خيويبص

اليت يعوي علياوا يف احلفريوات  بقايا انلباتات
 األثرية
Paleography دراسة تطور اخلطوط 
Paleo-Indians  تسمية تطلوق ىلع سواكإ

م.ق 8111 يلاا مريكيت  القدماء حبو  
Paleolithic  العرصوو احلجووري القووديم 

(م.ق 3.511.111-31.111)  
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Paleomagnetism  املغناطيسية ا رضية
 القديمة
Paleontology دراسووة ص  بعلووم خيوويب
 ابلقايا انلباتية واحليوانية
Paleopathology  دراسوة خيويبص ب علم
 األمراض يف العالم القديم
Paleopedology دراسووةعلووم خيوويبص ب 

ا حافِّي يف العصور اجليولوجية الرتب  
Paleozoic Era 532)ابلايلوزويك عرص-

  (مليوإ سنة مضت 253

Paleozoology  دراسووة خيوويبص بعلووم
قديمةاحليوانات ال  

Palette  األحوودا لوحووة توودوإ علياووا 
-:انظر الشلك اتلايل. اتلارخيية  

 

Palimpsest  شوطب  أوخمطوطة تم مسوح
مناا وكيبب ماكإ اجلزء املطموس أجزاء  

 Palla مسيبطيلة الشلك كون   طعة  ماه
سوواء الروموواإ وتثبووت بوودبوس يرتووديناا ن

-:انظر الشلك اتلايل. مزخرف  

 
Pallium تإ يرتديه اذلاوور رداء روماين .
  -:انظر الشلك اتلايل

 
Palm Capital  تواج فرعووين ىلع شولك

-:انظر الشلك اتلايل. انلخيل    

 
Palmiform ىلع شوولك سووعف : خنووييل
 انلخيل
Palmus  وحدة لقياس الطول عند ايلونواإ
 والروماإ
Palmyra مدينة تدمر 
Paludamentum (مفووووووووورد) 
Paludamenta (مجع)  عباءة تإ يليساا

-:انظر الشلك اتلايل. القادة الروماإ  
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Palynology حبووب  خييبص بدراسوة علم

 أثنوواءالوويت يعووي علياووا  اللقوواح القديمووة
 احلفريات األثرية
Pan انظور الشولك .اهل الوراعة ايلونواين: بواإ
-:اتلايل  

  

Panathenaic Amphora  نووق جورار
انظور . ابِّية تنت تسويبخدم للزيووت يونانية

-:الشلك اتلايل  

 

Panathenea  الكبِّي أثيناعيد  

Pancarpi  زخرفة تيبألف من أكايلل الغار
انظوور . شووجارراق األأووالووورود والفوااووه و

-:الشلك اتلايل  

 
Panel لوحة  
Pankration احيبفال ريايض يوناين 
Pantile انظوور الشوولك .  رميوود ميبموووج
-:اتلايل  

 
Papal Cross ةهل ثالثو و ليب ابلابواصو 

-:انظر الشلك اتلايل.  ا رق  

 
Papoura تل هل  مة مسطحة  
Papyriform Column  عموود هل تواج

-:انظر الشلك اتلايل. يىلع شلك ورق الَبد  
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Papyrology علوم خيويبص : علم الَبديات
 بدراسة وثائق الَبدي
Papyrus (مفرد) Papyri (مجع) بردية 
Parados انظر .  زير ملنصة املرسح الروماين
  -:الشلك اتلايل

 
Paraloid املسويبخدمةاحد املواد : يدبارالو 
 للصق املواد ا ثرية امليبكرسة
Parazonium  خنجر ابِّي  أو  صِّيسيف
تإ يليس ىلع اخلرص ظار ىلع القطع انلقديوة 

-:انظر الشلك اتلايل. الرومانية  

  

Parchment تسوويبخدم ،  طعووة جوو  رق
  للكيبابة
Parentalia  احيبفال ديين روماين مورتبط

 حيث يقوم ا بناء بزيارة  بور   باء امليبوفبا
 ابائام وتقديم ا ضايح هناك

Parekklesion  مورتبط  أومصىل مسيبقل
 بكنيسة
Parietal Art الفن اجلداري 
Partial Excavation تنقيب جزيئ 
Parvis الكنيسووة  أمووام املوجووود راغالفوو

فوراغ عنود مودخل  أو، ساحة مسورة وحوهلا
 الاكتدرائية
Pastoral Column  عموود يشوبه جوذق
 انلخلة
Pastophorium  غرفيبوووا اخلدموووة يف
 الكنيسة
Patand  داعمة أو اعدة عمود  
Patasus, Petasos  بعووة أو طا يووة  
 منيسطة ظارت ىلع القطع انلقدية الرومانية 
Patera ية رومانيوة اسويبخدمت تلقوديم آن

-:انظر الشلك اتلايل. والقراب  الرشاب  

 
Paternosters  زخرفة معمارية ىلع شولك
 اخلرز
Pater Patriae "PP"  لقب روماين تإ

 أبووو"الروموواين ويعووين  اإلمَباطوووريطلووق ىلع 
"اآلباء  

Path زير 
Patina ار ىلع الَبونز نتيجوة ظاليت ت املادة

صناعية أوتلعرضه لعوامل طبيعية   
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Patio صحن ادلارساحة ادلار ،  
Patriarch بطريرك 
Patrimony  إر 
Pavilion  ُ انظور . تعلووه  بوة أو بنواء صِّي
  -:الشلك اتلايل

 

Paving  تبليط، تعبيد 
Paving Stones بالطات 
Pax Deorum  السالم اإلليه يف روما
 القديمة
Pax Romana مصطلح : السالم الروماين
يطلق ىلع فرتة السالم اليت شادها اجلزء 

الرومانية خالل  اإلمَباطوريةالرشيق من 
ثلاين للميالدل واوالقرن  األ  

Pebble Stones احلصووووية  األدوات
(مليوإ سنة 2.1 حوايل إىل ؤرخت أدوات)  

Pectoral انظور الشولك .   والدة فرعونيوة
-:اتلايل  

 
Pedestal العمود أو  اعدة اتلمثال  

Pediment ن بعوض اليت تزي اللوحة املثلثة
انظر الشولك . الواجاات الالكسيكية وانلبطية

-:اتلايل  

 
Pegasus  انظوور . جموونح أسوطوريحصوواإ
-:الشلك اتلايل  

 

Peking Man بك  إنساإ  

Pelike   جرة ختزين يونانية هلا مقبض
-:انظر الشلك اتلايل. وفوهة واسعة   

 

Peltast روموواين حيموول  أويونوواين  جنوودي
-:انظر الشلك اتلايل. خفيفة أسلحة  

 



                               زياد السالمني. د                                                   (عريب-إنكلزيي)ر معجم المصطلحات اآلثارية المصو  

 

 

 

185 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

Pendant د ية،  الدة 
Pendentive   بووة معلقووة ىلع مثلثووات 

-:انظر الشلك اتلايل. اروية  

 
Pendicled Vault بو هل د يات  
Pendilia ج ا مَباطوري د يات اتلا
 ابلزينط 
Pennant  مثلثة الشلك تنت حتمل يف راية

-:انظر الشلك اتلايل. احلروب واملباريات  

 

Pentagonal مخايس الشلك 
Pentanummium  فئة نقدية بزينطية

نميات 5 تساويبرونزية   

Pentastyle  األعمدةمخايس  
Pentateuch موىس اتلوراتية أسفار  
Pentathlon صوور نية اعدة ما تُ العاب يونا

-:انظر الشلك اتلايل. اين الفخاريةوىلع األ  

 

Penteconter 51هلا  سفينة يونانية  ديمة 
-:انظر الشلك اتلايل.  افادجم  

 

Percussion وورق طريقووة تسوويبخدم : طر
  سيبخراج الشظايا الصوانية من انلوى 

Perforator ىلع  حجريووة أو صوووانية أداة
-:انظر الشلك اتلايل. شلك خمرز  

 

Peribolus ساحة املعبد ايلوناين 
Peridrome باملعبود ايلونواين  رواق حييط

انظوور الشوولك . أي مبووىن أخوور أووالروموواين 
-:اتلايل  

 
Peripteral Temple  املعابود  أنواقأحد

صوف مون حماط مون اخلوارج بايلونانية وهو 
انظوور الشوولك . موون مجيووع اجلاووات األعموودة

-:اتلايل  
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Peripteros انظور .  يرمعبد يوناين مسويبد
-:الشلك اتلايل  

 

Peristyle  ُسواحة حتويط باوا دم  عر رواق م ،
-:انظر الشلك اتلايل. أعمدة  

 
Permanent Conservation  حفاظ
 دائم
Persian (نسبة بلالد فارس) فاريس  
Persian Period  الفوورتة الفارسووية (

(م.ق 518-121  
Perspective املنظور 
Pestle مطحنة، أداة تسيبخدم للطحن 
Petasos  بعة شمس يونانية يرتدياا بعض 

انظوور . ا هلووة املصووورين ىلع القطووع انلقديووة
-:الشلك اتلايل  

  

Petoritum  عربوة رومانيوة مفيبوحوة هلوا
. عجالت تنوت تسويبخدم نلقول العبيود أربع

-:انظر الشلك اتلايل  

 
Petrifaction حتجر  

Petrified ميبحجر 
Petroglyphs انظر .  الرسومات الصخرية
-:الشلك اتلايل  

 
Petrography  الوصف واتلصنيف املنظم
 للصخور
Petrology  أحد فوروق علوم اجليولوجيوا

وبنائاووا  وأصووهلابدراسوة الصووخور  خيويبصو
 وتركيباا وتصنيفاا
Pharaoh فرعوإ 
Pharetra جعبة الساام 
Phase دور ، مرحلة 
Phaskon يبيضواورومواين هل شولك  إنواء 
 و اعدة مسيبطيلة وصنبور طويل ويد
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Phiale  صووحن يونوواين  ووديم تووراق منووه
-:انظر الشلك اتلايل. القراب   

  

Philistines   احوودى شووعوب :الفلسووتي
ابلحر اليت غزت فلسوط  يف القورإ احلوادي 
عرش  بل امليالد حيث جاءوا من منطقة حبور 
جيهإ  

Philologist اعلم اللغة، املخيبص باللغة 
Philology  ،علم اللغةفقه اللغة  
Phoenicians الفنيقيوإ 
Phoenicia املنطقوة الوا عوة ىلع : فينيقيوا

  للبحر امليبوسططول الساحل الرشيق
Phoenix انظوور الشوولك . طووائر العنقوواء
-:اتلايل  

 

Photogeology  جيولوجيا تصويرية  

Photogrammetry ق تصوووووير نوووو
مون  و لك يسيبخدم لليبعرف ىلع الطوبوغرافيا

 اجل رسم اخلرائط
Photographic Coordinate 

System نظام اإلحداثيات ىلع الصورة   
Photo-Interpretation   علم تفسِّي
 الصور اجلوية 

Photo-Theodolite   اثلويودويلت  و
 آلة اتلصوير
Phrygians  جميبمعوات اعشوت : الفرجيي

 اإلمَباطوريوةيف تركيا الوسوطى بعود سوقوط 
 احلثية يف القرإ اثلاين عرش  بل امليالد
Phrygianum  املنسووجات اسم يطلق ىلع
 واملطرزات الرومانية انلاعمة 
Physical Anthropology  احد فوروق

دراسووة اخلصووائص ب يبصوخيوو اإلنسوواإعلووم 
وتطورها لإلنساإالفزييائية وابليولوجية   

Physical Environment بيئة مادية 
Phylarch إداريووةوظيفووة : الفوويالرخ 
 رومانية وبزينطية
Piazza  اط سوق روماين حمو أوساحة اعمة

-:انظر الشلك اتلايل. باملباين  

 

Pick فأس ابِّية أو صغِّية 
Pictograph تودل ىلع صوورة : بكيبوغرام

انظور . (أحد أنمواط الكيبابوة القديموة) حرف
-:الشلك اتلايل  

  

Pier داعمة 
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Pigment خضابصبغة ،  
Pilae  دة ما احلجارة اع أوأعمدة من الطوب
 تعلووو حجوورة التسووخ  يف احلمووام الروموواين

انظوور . سووم 81 حوووايلحيووث يبلوو  ارتفاعاووا 
-:الشلك اتلايل  

 

Pilaster عموود مسويبطيلداعمة، ركوزية ، .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Pilastrade صف من األعمدة 
Pileus  بعة رومانية مسيبوية تإ يرتودياا 
إوالعبيد الروماإ املحرر   

Pilgrim Flask  آنيوة ) مطورة احلجواج
-:انظر الشلك اتلايل. (فخارية  

 

Pillar انظور . ، ركوزية مبوىن، عموودداعموة
-:الشلك اتلايل  

 
Pillared-house أحد : ابليت  و األعمدة

 ألردإانووواق ابليوووت الوويت عووي علياووا يف أ
  وتؤرخ للعرص احلديدي
Pilleus  زخرفة رومانيوة ىلع شولك جورس

القطوووع انلقديوووة  بعوووض تنوووت تظاووور ىلع
-:انظر الشلك اتلايل. الرومانية  

 

Pillow Capital تاج ىلع شلك الوسادة 
Pinecones نرص زخري ع: ازياإ الصنوبر
تإ يظاووور ىلع بعوووض العنوووارص الفنيوووة 

-:انظر الشلك اتلايل. الالكسيكية وانلبطية  

 
Pinger  جااز يسيبخدمه اآلثاريوإ يف املسح
 األثري حتت ابلحر
Pistikos حواكم )بزينطيوة  وظيفة مدنية

(مدينة أو رية   
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Pistrina  مطحنة احلبوب الرومانية، بيوت
. العبيود اذليون يعملوووإ باملطحنوة الرومانيووة
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Pit حفرة 

Pit Graves مقابر غِّي عميقة 
Pitched Roof انظوور . سووقف مجلوووين
-:الشلك اتلايل  

 
Pithos (مفوورد) Pithoi (مجووع)  جوورة

-:انظر الشلك اتلايل. ختزين  

 

Pithoigia Festival يونوواين احيبفووال 
ح جرار انلييذيبمرتبط بف  

Pius Felix  لقب يظار بصورة خميبرصة ىلع
، بوودياأل"قطووع انلقديووة ابلزينطيووة ويعووين ال

"اخلادل  
Pixel  جزء من الصورة الر مية: بكسل  

Place of Heritage Significance 

 ماكإ  و أهمية تراثية
Plaster جص، جيس 
Plate طبق 
Platt صةمصطبة، من  
Planchet القطعة انلقدية  بل طر اا 
Plastic Pail  دلو بالستييك يسيبخدم أثناء
 اتلنقيب
Plating تصفيح 
Pleistocene   2)عرصووو ابلاليسيبوسووو 

(سنة مضت 31.111-مليوإ سنة  
Plinth  ابلارزة من جدار  أوالقاعدة انلاتئة

-:انظر الشلك اتلايل. منصة أوعمود   

 
Pliocene  مليووإ  1مون )عرص جيولويج

(مليوإ سنة مضت 2-سنة   
Plotting Table منضدة الرسم 
Pluteus  جودار مونخفض يسود الفجووات
 املوجودة ب  األعمدة الالكسيكية
Pluto مالووك العووالم السووفيل عنوود : بلوتووو
. الروماإ  

Pluviale انظور . رداء يسيبخدم يف الكنيسة
-:الشلك اتلايل  
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PN "Pottery Neolithic"  العرصوو

(م.ق 3511-5511) احلجري احلديث الفخاري  
Pnyx  مدرج يوناين  ديم مفيبووح يسويبخدم

-:انظر الشلك اتلايل. اعدة لالجيبمااعت العامة  

 
Pocillum, Poculum  واعء رومواين تإ

-:الشلك اتلايلانظر . يسيبخدم للرشب  

 
Pocket Stereoscope ا سرتيوسكوب  
 اجلييب 
Podium منصة 
Polarized Platen Viewing 

Systems ملسيبقطبةنظام املرشحات ا   
Polis  دولة أو مدينة  

Polished مليعمصقول ،  
Polishing  لقح صر  

Pollen حبوب اللقاح 
Pollen Analysis حتليل حبوب اللقاح 

Polyandry  أحد أشاكل الوزواج القديموة
يف نفس  أكي أوحيث يكوإ للزوجة زوجاإ 

 الو ت
Polychrome  األلواإميبعدد  
Polyester Resin احد : صم  بوليسرت

 األثريةخدمة للصق املواد يباملواد املس
 امليبكرسة
Polygamy  تعدد الزوجاتاألزواجتعدد ،  

Polylobed Arches تيبووألف أ ووواس 
انظوور الشوولك . موون دوائوور ميبعووددة إطرافاووا

-:اتلايل  

 

Polymorphic  األشاكلميبعدد  
Polyptych  عمول فوين ييبكووإ مون عودة

مرسومة وتلصق ببعضاا أولوحات منحوتة   
Polyvinyl Acetate  اسييبات

للصق  املسيبخدمةاحد املواد : ابلويلفينيل
امليبكرسة األثريةاملواد   

Pomerium  األرض اليت ترتك بدوإ أبنيوة
 بالقرب من جدار املدينة الرومانية
Pompa  املراسوووم واملوااوووب اجلنائزيوووة
 الرومانية
Pondus وحدة وزإ رومانية 
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Pons  جرس، الطريق اذلي يمر فووق اجلرسو
لروماينا  

Pontifex Maximus  األىلعالاكهوون 
 الروماين
Porcelain  أحد أشاكل الفخار : ابلورسل
حيث ييبمزي هذا الفخار بأنه حمروق ىلع درجة 
 حرارة اعيلة
Porch انظوور الشوولك . موودخل مسووقوف
-:اتلايل  

 

Porous مسايم، هل مسامات 
Porphyry  احود أنووواق اجلرانيوت حيووث

اء وخرضاء وسوداءمحر بألواإييبوفر اعدة   
Porta Decumana  ابلوابووة اخللفيووة

انظوور الشوولك . املعسووكر الروموواين أوللقلعووة 
-:اتلايل  

 
Portal بوابةمدخل ،  
Porta Praetoria  ابلوابووة ا ماميووة

انظوور الشوولك . املعسووكر الروموواين أوللقلعووة 
 السابق

Porta Principalis Dextra بلوابوة ا
للشووارق  الوويت تقووع عنوود انلاايووة ايلمووىن

انظور . املسيبعرض املوجود يف املعسكر الروماين
سابقالشلك ال  

Porta Principalis Snistra  ابلوابوة
الوويت تقووع عنوود انلاايووة اليرسووى للشووارق 

انظور . املسيبعرض املوجود يف املعسكر الروماين
السابقالشلك   

Portico in Antis مدخل رئر 
Portraits الصور الشخصية 
Poseidon يلوناين بوسوايدإ وهوو اهل ا اإلهل

. وايلنابيع واألناارابلحر   
Postern Gate ابلاب اخللوي يف القلعوة ،
 أوابلوابة اثلانويوة يف اجلودار ادلفوايع ملدينوة 

-:انظر الشلك اتلايل. حصن  

 
Post-excavation  مصووطلح يطلووق ىلع
جمموعووة ادلراسووات واتلحلوويالت الوويت تتبووع 
 العمل األثري امليداين
Post-glacial Period  الفورتة الالحقوة

روباأوللعرص اجلليدي يف   
Posticum   ،ردهة مفيبوحة يف نااية املعبود

املوودخل اجلووزء اخللووي موون املعبوود ايلونوواين، 
-:انظر الشلك اتلايل. اخللي للبيت الروماين  
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Postis عضادة ابلاب 
Postscenium  املدرج الروماين  أجزاءأحد

إ يسويبخدم مون ويقع خلف املنصة حيوث ت
انظور الشولك .  بل املمثل  تلبوديل املالبوس

-:اتلايل  

 

Potassium-Argon Dating طريقوة 
ارغوووإ ويه -ابلوتاسوويومباسوويبخدام تووأريخ 

تسوويبخدم تلووأريخ الصووخور واملووواد الَباكنيووة 
   السحيقة القدم
Potshed طعة فخار  
Potter خزاف 
Potter's Wheel دو ب اخلزاف 
Pottery فخار 
Pottery Nelolithic  العرصوو احلجووري

(م.ق 3511-5511) احلديث الفخاري  
Pottery Reading راءة الفخار  

Pouring إضافةطرق  إحدى: السكب 
اين الفخاريةوابلطانة ىلع األ  

Pozzolana  اسمنت يصنع اعدة من الرماد
من منطقة بوزويل يف ايطايلا أصلهالَباكين   

Particle-Induced X-Ray 

Emission السينية املسيبحثة  األشعةتقنية  
 باجلسيمات املشحونة
Praecinctio  صووول بووو  ياملمووور اذلي

-:انظر الشلك اتلايل. مسيبويات املدرج  

  

Praefectus لقب عسكري روماين 
Praefectus Castrorum  الضووابط

املعسكر الروماين إدارةل عن واملسؤ  
Praefericulum  طبوق معودين  أوزبدية

تإ يظاور  واد اليت تقدم اقراب حييبوي ىلع امل
-:انظر  الشلك اتلايل .اعدة ىلع املسكواكت  

  
 Praetorium رس يف احلصوووإ بنوواء احلوو
 الرومانية
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Praetor Peregrinus  األجانبحاكم :
يف املنوازاعت  صول خميبص بالفحاكم روماين

واملواطن  الروماإ األجانبب    
Praetor Urbanus  حوواكم موودين
روموواين خموويبص بالفصوول يف املنووازاعت بوو  
  املواطن 
Precambrian  عرص موا  بول الاكموَبي

(مليوإ سنة مضت 111)  
Predynastic  عرص ما  بل السوال ت يف

  بل امليالد 1111مرص ويعود ملا  بل 
Prehistoric Art فن ما  بل اتلاريخ 
Prehistory  مووا  بوول اتلوواريخ، مووا  بوول
 الكيبابة
Pre-Pottery Neolithic  العرصووو

-8511) احلجري احلديث موا  بول الفخواري
(م.ق 3511  

Presbyterium, Presbytery  هويلك
-:انظر الشلك اتلايل. الكنيسة  

 

Preservation صيانة، و ايةحفظ ،  
Prevention  ،محايةو اية    
Prevention of Deterioration  منع
 اتللف

Preventive Conservation   احلفاظ
 الو ايئ
Preventive Intervention  تدخل
 و ايئ
Preventive Maintenance  صيانة
 و ائية
Primary Burial أي دفن : ادلفن املبارش

موته امليبوىف مبارشة بع  
Primates احليوانات العليا 
Primitive يئبدا  

Primitive Art فن بدايئ 
Primitive Warefare  أدوات القيبال
 ابلدائية
Principa يف  غرفووة القيووادة الرومانيووة
 املعسكر الروماين
Proaron  آنيووة يونانيووة ورومانيووة هلووا
 مقبض 
Prochous صووغِّي هل ر بوة ضوويقة  إبريوق

انظوور الشوولك . ويوودا ابووِّية وفوهووة مدببووة
-:اتلايل  

 
Procurator وايل ولووة روموواينوزيوور د ،
 روماين
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Prodomos  اسم تإ يطلقه ايلونانيوإ ىلع
 إلنيبواجل عصِّي ييبم اسيبخراجه من العنوب أو

 انلييذ
Pronaos  من املعبد ايلونواين  األمايماجلزء

-:انظر الشلك اتلايل. الروماين أو  

 
Prope Trenches  خيبباريوة اخلنادق اإل

اتلجرييية أو  

Propylaeum  املدينوة  مودخل أو بوابوة
-:انظر الشلك اتلايل.  الرومانية  

 

Propylon ر الشلك السابقانظ. بوابة بناء.  

Proscenium  منصووة املوودرج ايلونوواين
-:انظر الشلك اتلايل. والروماين  

 
Prostas  األرسةيف مدافن  األماميةاحلجرة 
 الرومانية اجلنائزية
Prostyle  املعبووود ايلونووواين املسووويبطيل

-:لك اتلايلانظر الش.الشلك  

 

Protected Area منطقة حممية 
Proteichisma  اخلندق املخي املوجود يف
 احلصن الروماين
Prothesis عنود  امليت ل فن عملية جتازي

 أدواتغرفوة يف الكنيسوة توودق باوا ايلوناإ، 
وتقوع   القربواإضوِّيوتسويبخدم تلح القداس

. اعدة شمال احلنيوة يف الكنيسوة ابلازيليكيوة
-:لك اتلايلانظر الش  
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Prothyrum  مدخل ابليت  عندردهة تقع

، زيور اآلهلوةايلوناين واكنت توضع فياا تماثيول 
انظوور . السوواحة العامووة الرومانيووة إىليووؤدي 

-:الشلك اتلايل  

 
Proto ما  بل 
Proto Hegr Tombs  أنووواقاحوود 
الواجاات انلبطية املحفورة يف الصوخر حيوث 

رجوات تيبمزي بواإ أعالهوا مزخورف خبموس د
ميبقابلووة حيووث يظاوور يف هووذه الواجاووات 

-:انظر الشلك اتلايل. اورنيش واحد  

 
Protohistory موا  بول ) ما  بل اتلواريخ
(الكيبابة  

Protohumans سابقو اإلنساإ 

Protoma (مفورد) Protomai (مجوع) 

إلمَباطورصور نصفية   
Protomai Capital تواج حيمول صوور 

شوولك انظوور ال. يووةوانصووفية بووارزة يف لك ز
-:اتلايل  

 
Proton Magnetometer  جاووواز
يسيبخدم يف املسح اجليوفزييايئ حيوث يسوجل 

  املغناطييس األرضالفات يف جمال يبا خ

Prototype  انلمووو ج يلاألصووانلمووو ج ،
يلواأل  

Protruding بارزناتئ ،  
Provenance حتديد املنشأ 
Province  و ية 
Provincia Arabia  ة العربيةيالو  
Provincia Syria الو ية السورية 
Proximal لقطعوووة اطووورف  أو ناايوووة

-:انظر الشلك اتلايل. الصوانية  
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Pruning تشذيب 
Prytaneion اعة ا جيبمااعت العاموة يف  

-:انظر الشلك اتلايل.  املدينة ايلونانية  

 
Prytany  اللجنة اتلنفيذية ملجلس احلكم

رجل 51وتيبألف من  أثينايف    

Psyker ء يوناين تإ يسيبخدم تلَبيد واع
. انلييذ  

Ptah اهل مرصي  ديم: بيباح .  

Pteron   عمدة يرتفع ىلع منصةأباو  

Pugio لشولك انظور ا. خنجر روماين صغِّي
-:اتلايل  

 

Pulpit  مدينة أومنَب يف مسجد  

Punch طريقة الطرقمطر ة ،  
Punic  ( رطايج)بوين   

Purple ارجواين 
Pushed-up Lug Handle  مقووبض

-:انظر الشلك اتلايل. لألىلعميبقابل مسحوب   

 

Puteus  يسويبخدم اعدة  األرضسجن حتت
انظوور الشوولك . ل الروموواينللعبيوود يف املووزن

-:اتلايل  

 
Puticuli  مودافن مجاعيووة خوارج املدينووة

للعبيد والفقراءخمصصة تنت   

Putti  يف بعض  تظارصورة لطفل اعري
انظر الشلك . الالكسيكية الرسومات الفنية

-:اتلايل  

 

Pylon انظور الشولك .  بوابة حيف باا برجاإ
-:اتلايل  
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Pylon Tombs  الواجاووات  أنووواقاحوود
انلبطية املحفورة يف الصخر حيث تيبموزي هوذه 

 أوىلع صوف  أعالهاحتيبوي يف  بأنااالواجاات 
صوف  بسوويط  مون صووفوف حليوة خطوووة 

-:انظر الشلك اتلايل. الغراب  

 
Pyramid انظر الشلك اتلايل. هرم:-  

 

Pyramidion هريم 
Pyramid Texts نصوص األهرام 
Pythia  ايلونانيوة الويت تنوت  األعياداحد
  مرتبطة با هل ابولو
Pyxis, Pyx فخاري هل غطاء يسيبخدم  إناء

 شولكانظور ال. اتلجميل وغِّيهوا أدواتحلفظ 
-:اتلايل  
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Q
  

Qalkhan, Quallkhian  الَّكخية :
 جمموعة من مصطلح يسيبخدم ل  لة ىلع

الصوانية اليت عي علياا يف جبل  األدوات
األردإلكخه جبنوب   

Qalkhan, Quallkhian  Points  

نسبة جلبول لكخوه يف ) لكخية صوانية مدببات
-:انظر الشلك اتلايل. (ردإجنوب األ  

 

Qanat System  جزء من نظام الري وهو
خوزاإ  إىلتنقول امليواه  األرضيمثل  ناة حتت 

-:انظر الشلك اتلايل. مركزي  

 
Quadrangular ربايع الشلك 
Quadrans وهو أصغر إصودار : الكوادرانز
نقدي برونزي روماين ويساوي ربع آس وهوو 
نوادرا مووا حيموول صووورا  ألبوواطرة خووالل فوورتة 

ملوم  31اإلمَباطورية الرومانية ويبلو   طوره 
:أنظر الشلك اتلايل .أو أ ل  

 
 

Quadrantal  واعء رومواين تإ يسويبخدم
سوعيبه سوعة جورة انلييوذ  تساويامقياس  و

(ا مفورا)  
Quadriga أربعوةجترهوا  عربوة رومانيوة 

-:انظر الشلك اتلايل.  خيول  

 
Quadrigatus  دينار روماين فيضو سويم

العربة الرومانية الويت بذلك ألنه حيمل صورة 
-:انظر الشلك اتلايل. خيول أربعةجترها   

 
Quadripartite Building  بناء ربايع
 الشلك
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Quadrivium طورق  أربعوةاتلقواء  نقطة
  رومانية
Quadruped  األرجلربايع  
Quaestor  ظف املولقب روماين يطلق ىلع
 املخيبص بالشؤوإ املايلة الرومانية
Quarry جرحم  
Quarrying تقنيووة  أو، عمليووة اتلحجووِّي
 اسيبخراج احلجارة
Quartz الكوارتز 
Quasi-autonomous  احلكووم شووبه
 اذلاي
Quaternary  الزمن اجليولوويج الربوايع

مليوإ سنة وحوىت  3.8ويغط  الفرتة ما ب  )
(ايلوم  

Quatrefoil  أوعنوارص  أربعةوريدة تمثل 
-:انظر الشلك اتلايل. بيبالت   

 
Quern انظور . حنيدوية تسيبخدم للط أداة
  -:الشلك اتلايل

 

Quinarius نصووف دينوواريوس روموواين .
-:انظر الشلك اتلايل  

  
Quinate مخايس 
Quinquennalia  اذلاووورى اخلامسوووة

، العوواب تنووت الروموواين اإلمَباطووورحلكووم 
سنوات أربعتعقد يف روما لك   

Quinquereme  سفينة حربية هلنسوتية
-:انظر الشلك اتلايل. رومانية أو  

 
Quiver انظر الشلك اتلايل. جعبة الساام:-    

 
Quires  (خمطوطات مثال)رزمة  أوحزمة  
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R 
Ra انظور الشولك . اهل الشمس املرصوي: رق
-:اتلايل  

 

Race Torch  مشووعل يظاوور ىلع انلقووود
ايلونانية هل شعلة ميبحركة وملحوق ىلع شولك 

  -:انظر الشلك اتلايل. الزبدية

 
Radiate Crown انظوور .  توواج شووعايع
-:الشلك اتلايل  

 
Radiocarbon Dating  طريقوة توأريخ

باسيبخدام الكربوإ املشع للمواد العضوية  
Radioimmnnossay ل طريقووة تلحليوو
جزيئووات الَبوتوو  امليببقيووة يف املسوويبحاثات 
 القديمة

Radiometric Dating  اتلأريخ بالطرق
 اإلشعاعية
Ra-Horakhty  مون  مكونوةاهلة مرصية

-:انظر الشلك اتلايل. رق وحورس اإلهل   

 

Rail سور، حاجز 
Raised  ،ناتئبارز  
Raking Cornice  اوورنيش منحودر يف

واجاوووات الووويت توووزين ال اللوحوووة املثلثوووة
-:انظر الشلك اتلايل. الالكسيكية وانلبطية  

 

Ram تنووت تسوويبخدم دلك احلصوووإ  أداة
 واملدإ
Ramapithecus شوووييه : رامبووواثيكس
. اليرش  
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Ram Road طريوق بو  : طريق الكبواه
ب  معبود و وَب تنوت حتوف بوه  أومعبدين 

-:انظر الشلك اتلايل. تماثيل الكباه  

 

Ramp ماكإ منحدر 
Rampant Arch  عقد منحودر أو وس .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Rampart حاجزترس ،  
Random Sampling  انيبقواء العينوات
 بشلك عشوايئ
Rear Arch أصم خلي،  وس  وس  
Reburial إاعدة دفن 
Recess حنية 
Recessed Rim مرتدة للخلف ةنيآ ةفوه  
Reconstruction حتووديثبنوواء إاعدة ، ،

، ترميمإحياء إاعدة  

Reconstruction Display  العرض
طرق  إحدىاخلاص بمشاهد إاعدة ابلناء، 

 العرض امليبحي 
Recording تسجيل، توثيق 
Recover يكتشف 

Recto  (يف املخطوطووات)وجووه الصووفحة ،
  اجلزء العلوي من املخطوطة

Rectiliner خط مسيبقيم  

Reda  عربووة رومانيووة تنووت تسوويبخدم يف
-:انظر الشلك اتلايل. رالسف  

  

Red Burnished Ware  فخوار امحور
 مصقول
Refill إاعدة ردم 
Refine  ُيُصيح ن ح ي ،  
Regalia انظور . اتليجاإ والرمووز امللكيوة
-:الشلك اتلايل  

 
Regula  ادلوري اتلاج ساافيف  ناتئجزء .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Reinforcement تدعيم، تقوية 
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Relative Dating حتديد : ريخ النسيبأاتل
عثووورات واللووىق األثريووة بالنسووبة عموور امل

ىلع املقارنات أساسابلعضاا ابلعض وتعيبمد   
Relief  ،ناتئبارز  
Reliquary  القوديس رفواتواعء حلفوظ .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Remains بقايا 
Remote Sensing ا ستشعار عن بعد 
Rendering طالء اجلدراإ اخلاريج 
Reparation جتديدإصالح ،  
Replica  األصلطبق نسخة  
Representation تصوير، تمثيل 
Reredos  واجاووة تقووع خلووف  أوجوودار

-:انظر الشلك اتلايل. مذبح  

 

Rescue Excavation  إنقا يةحفرية  
Reserve Column نحوووت عمووود م

إنشائيةيفة ظبمفردة وليس هل و   

Reservoir خزاإ ماء 

Restoration جتديدترميم ،  
Restorer  ُمرم  م  

Reticulatum Masonry 

بنايئ روماين تلغطية اجلودراإ بكيبول  أسلوب
-:انظر الشلك اتلايل. مربعة  

 
Retentura  أواجلووزء اخللووي للحصوون 
 القلعة
Retouch تشذيب 
Retouched مشذب 
Retouched Blades صوووانية شووفرات 

-:انظر الشلك اتلايل. مشظية  

 

Retouched  End Scraper مكشوط 
انظوور الشوولك . علوووي دائووري الشوولك صووواين

-:اتلايل  

 

Reverse انظوور .  يووةاوور القطعووة انلقدظ
-:الشلك اتلايل  
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Revetment أواجلودار باخلشوب  تغطيوة 

. الخ...بالرخام  

Rheda  عجوالت ىلع شولك  أربوععربة هلا
 غرفة حتيبوي عدة مقاعد
Rhenish Ware فخار مون : فخار الراين

والفورتات  يالغال يؤرخ للقرإ اثلواين املويالد
-:انظر الشلك اتلايل. الالحقة  

 

Rhodian Ware انظوور . فخووار رودس
-:الشلك اتلايل  

 

Rhythmic Repetition اتلكرار املنظم ،
 اتلكرار اإليقايع
Rhyton هل يد واحدة يسويبخدم  عميق واعء

انظر الشولك . ييذ والقراب  السائلةانل لسكب
-:اتلايل  

 

Rib ضلع 
Ribbed vault ر ظان. مضلع هل سقف  بو
-:الشلك اتلايل  

 
Ribbing (اين الفخارية موثالواأل) ليعضت .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Riemchen  طوووب فخوواري اسوويبخدم يف

-:انظر الشلك اتلايل. وك بالعراقرأو  

  

Rilling  تقنية تتبع عند زخرفة بعض أنواق
الفخوار وتيبووألف موون سلسولة موون القنوووات 

 نوواءىلع بوودإ اإل أفوو تظاوور اعدة بشوولك 
 الفخاري
Rim انظر الشلك اتلايل. ناءحافة اإل:-  

 
Rinceau  انظوور . لفووائف زخرفيوة نباتيووة
  -:الشلك اتلايل
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Rites  طقوس أوشعائر  
Ritual طقيس 
Rock-cut انظر الشلك . رمقطوق يف الصخ
-:اتلايل  

 
Romanesque  نمط عمارة انترش يف روما
يف القرإ اخلامس للميالد وانترش شمال غرب 

م3211-111ا خالل الفرتة ما ب  روبأوعَب   
Rood  صليب ابِّي يوضع يف اجلاة الرش ية

صحن الكنيسةمن   
Roof سقف املبىن 
Roof Tiles رميد السقف  
Rosette  ُريدهو  
Rosetta Stone وهوو حجور : حجر رشيد

ة نوابليوإ ىلع مرصو محل أثناءيت ااتشف بازل
واكإ مفيباحووووا لفووووك شوووويفرة الكيبابووووة 

-:ر الشلك اتلايلانظ. اهلِّيوغليفية  

 
Rose Window  شباك دائري ابِّي وجود

إ رروبا بدءا من القأووكنائس  تتدرائياتيف 
-:انظر الشلك اتلايل. اثلاين عرش فصاعدا  

 
Rosso Antico  رخام  وديم أمحور اللووإ

حووت انلحييبوووي ىلع بقووع بيضوواء اسوويبخدم يف 
-:انظر الشلك اتلايل. املبكر املرصي وايلوناين  

  
Rostral Column انظور . عموود انلرصو
-:الشلك اتلايل  
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Rotunda  بناء  و خمطوط دائوري اعدة موا
-:انظر الشلك اتلايل. يكوإ مقببا  

  
Roulette  انظور . الرويلوتعجلة  أوبكرة
-:الشلك اتلايل  

 

Rouletted Decorations  زخووارف
-:انظر الشلك اتلايل. الرويلت  

 
Rouletting  زخرفووة حمووززة باسوويبخدام

 أثناءالفخاري  ناءعجلة الرويلت تنفذ ىلع اإل
و بدورانه ىلع ادل  

Ruins آثارأنقاض ،  

Rust صدأ 
Rustic Work  طريقة بناء حيث حتيبووي

  أخاديدنقاط اتلقاء املداميك ىلع 
Rustproof غِّي  ابل للصدأ  
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S 
Sabot حذاء خشيب 
Saccos, Sakkos تظاوور ىلع  زخرفووة
رؤوس بعض النسواء الويت تصوور ىلع انلقوود 

-:انظر الشلك اتلايل. ايلونانية  

  

Sacellum   الرضيح املوجود يف مبىن القيادة
-:انظر الشلك اتلايل. يف القلعة الرومانية  

 
Sacramental مقدس 
Sacramentary  ايبووواب يف الكنيسوووة

انظر الشولك . الاكثويلكية حييبوي ىلع الصلوات
-:اتلايل   

 
Sacrarium  املووواكإ اذلي توضوووع بوووه
احلاجيووات املقدسووة، موواكإ الصووالة يف بيووت 
 خاص

Sacred ديسمقدس  ،  
Sacrifice  ،أضحيةيضي  
Sacristy  املقدسة لألدواتغرفة  
Saddle رسج، بر عة 
Saddle-roof انظر الشولك . سقف رسيج
-:اتلايل  

 
Safaitic أحوود أنووواق الكيبابووات : صووفوي

ة و د سميت باذا ا سم نسبة العربية الشمايل
منطقة الصفا يف سوريا إىل  

Safeguard محايةراعية ،  

Saggers حمرو وة  ود  ابوِّية اين خزفيوةأو
اين واأل توضوووع فياووواحتيبووووي ىلع فيبحوووات و

( اين املزججووةواأل)الفخاريووة الغووِّي حمرو ووة 
انظور . احلورق أثنواء املحافظة علياوا يبمتحىت 

-:الشلك اتلايل  

 
Sagitta  ووالعر حجوور انظوور . د يف القوووسقح
-:الشلك اتلايل  
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Sagochlamys   عباءة عسكرية جتمع ب
 انلمط ايلوناين والروماين
Sagum انظر الشولك . رداء املقاتل الروماين
-:اتلايل  

 
Sakkos, Saccos تظاوور ىلع  زخرفووة
 رؤوس بعض النسواء الويت تصوور ىلع انلقوود

-:انظر الشلك اتلايل. ايلونانية  

  

Sallyport  يصوول بوو   األرضزيوور حتووت
 احلصوإ
Salts Crystallization Damage 

  اتللف انلاتج عن تبلور األمالح
Salvage Excavation حفرية إنقا ية 

Samaria Ware  فخار سماريا وهو فخار
من فلسط  مون العرصو احلديودي اثلواين هل 

. امحور مائول للصوفرةجدراإ سوميكة ولونوه 
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Samian ware   فخوار السوامياإ وهوو

بواتلِّيا  أيضواامحر فواتح يعورف  وماينر رفخا
-:انظر الشلك اتلايل. تاسيجيال  

 

Sample عينة 
Sampling أخذ عينة 
Sanctuary حىم، مزارمعبد، هيلك ،  
Sand Dunes  اثباإ رملية  

Sandglass ساعة رملية 
Sandstone حجر رميل 
Saracens  مصطلح روماين تإ يطلوق ىلع

- اتلخوم العربية القبائل ابلدوية القاطنة ىلع
 الرومانية
Sarcophagus (مفورد) Sarcophagi 

-:انظر الشلك اتلايل. تابوت حجري (مجع)  
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Satrap حاكم مقاطعوة فارسوية : مرزباإ
  ديمة
Satrapy مقاطعة فارسية  ديمة  
Saturn اهل الزراعة عند الروماإ: ساتروإ .  

Satyr شبه اهل يوناين حيث تإ تابعا : ساتِّي
. ديونيسيوس لإلهل  

Scabellum (مفرد) Scabella (مجوع)  
-:انظر الشلك اتلايل. تمثال اعدة   

  
Scaena  منطقة تغيوِّي املالبوس يف املودرج

-:انظر الشلك اتلايل. ايلوناين والروماين  

 

Scagliola  رخووام صوونايع مصوونوق موون
انظور الشولك . اجلص وموادة غرويوة  صوقة

-:اتلايل  

 
Scalariform   َّيم مدرجشلك سل  
Scale مقياس 
Scaling Ladder  سوولم تإ يسوويبخدم
 لتسلق احلصوإ
Scallop انظوور الشوولك . زخرفووة الصوودفة
-:اتلايل  

 
Scaphium يونوواين األصوول صووغِّي  إنوواء

-:انظر الشلك اتلايل. احلجم  

  
Scaphoid ىلع شلك  ارب 
Scarab  اجلعل، اجلعر و د تإ مقدسا عند

-:انظر الشلك اتلايل. املرصي  القدماء  
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Scenae Frons يف  األمامية نصةواجاة امل
-:انظر الشلك اتلايل. املدرج الروماين  

 

Scepter انظور الشولك . ، العصواالصوجلاإ
-:اتلايل  

 

Schola Labri  املواكإ اذلي يوضوع فيوه
ارد داخل غرفة احلمام الروماين حوض املاء ابل

-:انظر الشلك اتلايل. احلارة  

  

Scholia  رشوحووات ىلع نووص  أوتعليقووات
 مع  من املخطوطة
Scotia انظوور . جتويووف يف  اعوودة العمووود
-:الشلك اتلايل  

 

Scraper انظوور . (أداة صوووانية) طشووكم
  -:الشلك اتلايل

 
Scratch خيده 
Screen حاجب 
Screw Press  معرصة عنب يسيبخدم فياا

-:انظر الشلك اتلايل. العمود امللولب  

 
Scribe  يكيبب، تتب     
Scriptorium  غرفة يف مبىن حتفوظ فياوا
 املخطوطات
Scriptures  العاوود القوووديم، الكيبووواب
  املقدس
Scripulum حووايل تساوينة رومانية وز 

غرام 3.315  
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Scrolls انظوور الشوولك . لفووائف، برديووات
-:اتلايل  

 

Sculptor نات 
Sculpture نت 
Scutum انظور الشولك . روماين مشاه درق
-:اتلايل  

 
Scyphus رشب يونواين مصونوق مون  إنواء

-:انظر الشلك اتلايل .الفضة أواخلشب   

 

Scythians  شوعب نوزح مون : السواكيثي
بول املويالد واسويبقر راسيا يف القرإ اثلامن  أو

سودشمال ابلحر األ  

Sea People تسومية تطلوق : شعوب ابلحر
 األبويضىلع الشعوب اليت اعشت رشق ابلحور 

روبية و اموا أوو إجيية أصولامليبوسط وهم من 
يف القورإ اثلالوث بيبدمِّي بعض املدإ السورية 

 عرش  بل امليالد

Seal شاق اسيبخدام األخيبام يف بالد ما : خيبم
الرابعوة  يوةب  انلارين وسوريا بدءا من األلف

 بل امليالد،  و د محلوت يف الغالوب مواضويع 
انظوور الشوولك . ورمزيووة وأسووطوريةدينيووة 

-:اتلايل  

 

Seal Impression طبعة اخليبم 
Secondary Burial ويادلفوون اثلووان :
عملية جتميع عظام امليوت مون مواكإ وفاتوه 

دفناا مرة أخرى وإاعدةاألصيل   
Secondary Flaking  التشذيب

إحدى تقنيات تشذيب األدوات : اثلانوي
 الصوانيه
Second Intermediate Period 

الفوورتة ا نيبقايلووة اثلانيووة يف توواريخ مرصوو  
(م.ق 3551-3151)الفرعونية   

Section  واجاات املربع  ألحدمقطع جانيب
فيه نقباذلي يُ   

Secular دنيوي 
Sedilia  مقاعود حمفوورة لرجوال ادليون يف

، صوف املقاعود يف اجلزء الرشيق من الكنيسة
-:انظر الشلك اتلايل. املدرج الروماين  
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Sediment رسوبية 
Sedimentary رسويب 
Sedimentation ترسيب 
Segmental Arch انظور .  وس مقطويع
-:الشلك اتلايل  

 
Sekhmet اهل احلرب املرصي: سخميت .  

SEM "Scanning Electron 

Microscope"   املجاوور ا لكوورتوين
-:انظر الشلك اتلايل. الطب    

 
Semi-circular Arch  عقوود نصووف

-:انظر الشلك اتلايل. دائري  

 

Semi-elliptical Arch  عقود  أو ووس
-:انظر الشلك اتلايل. شبه اهلييج  

 
Semis   نزيووة فئووة نقديووة برو: السوويميس

، واكنت نقوود هوذا رومانية تساوي نصف آس
انلوق تصنع من الَبونوز وانلحواس ويورتاوح 

:أنظر الشلك اتلايل .ملم 22-38 طره ب    

 
Semitic سام بن نوح عليه  إىلنسبة : سايم
مالسال  

Sepolite املوووواد  إحووودى: سووويبو يت
 املسيبخدمة يف تنظيف املواد األثرية
Septuagint  الرتمجووة السووبعينية للعاوود
 القديم
Sequence تسلسل، تعا بتيبابع ،  
Sequence Dating  أواتلوأريخ امليبيبوابع 
 املتسلسل 
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Serdab حجرة خمفية يف املقابر : رسداب
ظر الشلك ان. املرصية يوضع فياا تمثال امليبوىف

-:اتلايل  

  

Serrated  ُسننم  
Serratus  دنووانِّي رومانيووة موون العرصوو

انظوور الشوولك . سوونناجلماوووري هلووا طوورف مُ 
-:اتلايل  

 

Seshat اهل الكيبابة عند املرصوي  : سيشت
-:انظر الشلك اتلايل. القدماء  

 

Sesterius, Sesterce  السيسورتيوس :
فئووة نقديووة برونزيووة رومانيووة وهووذه الفئووة 

طلوق هوذا ا سوم ىلع آسات  3تساوي 
ُ
حيوث أ

 28املسوكواكت الرومانيوة الويت يبلو   طرهوا 
:أنظر الشلك اتلايل .ملم أو أكي  

 
Seth القوى اخلفية عند املرصي  اهل  :سيث
. القدماء  

Settlement مسيبوطنة 
Settlement Patterns أنماط 
  ا ستيطاإ

Settling Vat  حوض الرتسيب يف معرصة
-:انظر الشلك اتلايل. انلييذ  

 

Sextarius  تسواويوحدة لقياس السووائل 
  -:انظر الشلك اتلايل. من نصف يلرت أكي

 

Shaft بدإ العمود 
Shaft Tomb انظوور . ياملوودفن العمووود
-:الشلك اتلايل  
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Shaker Sifter غربال، منخل 
Shale الغضار 
Shallow Bodyبدإ ضحل غِّي  عميق 
Shallow Dome انظر الشلك .  بة ضحلة
-:اتلايل  

 
Shamanism معيبقد ديوين تإ : الشامانية

مووا  بوول شووائعا يف لك العووالم خووالل عصووور 
 اتلاريخ
Sherd ارسة،  طعة صغِّية 

Shield درق 
Shining مليع، ميضء 
Shrine مقامرضيح ،  
Shu القدماء اهل اهلواء عند املرصي : شو .  

Shroud افن 
Sickles مناجل 
Sickle-blades صوانية ىلع شولك  شفرات

-:انظر الشلك اتلايل. مناجل  

 

Sidescon Sonar  طريقووة تسوويبخدم
دوإ تنقيب املغمورة حتت املاء اآلثارلكشف   

Side Scraper جوانيب صوواين مكشوط .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Sieve يسيبخدم خالل اتلنقيب: منخل  
Sigillata, Terra 

نواق اخلوزف الرومواين هل أحد أ: تِّيا سيجيالتا
-:انظر الشلك اتلايل. لوإ امحر  

 
Signinum  ا سومنت الويت تإ  أنواقاحد

  األرضياتيسيبخدماا الروماإ يف بناء 
Silex  انظر . انلار إلشعالحجر تإ يسيبخدم
-:الشلك اتلايل  
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Silicernium  ويلمة جنائزيوة تإ يقيماوا
لوالروماإ خالل يوم ادلفن األ  

Silk Road  طريووق احلريوور وهووو طريووق
 جتاري ب  الص  واسيا الغربية
Silt طيم، غرين 
Silver Denarius  فئوة نقديوة رومانيوة

-:انظر الشلك اتلايل. سيسرتيت 3 تساوي  

 

Silver Quinarius  فئة نقديوة رومانيوة
-:انظر الشلك اتلايل. سيسرتيت 2 تساوي  

 

Sima الالكسييك  زخرفة اتلاج يف الكورنيش
-:انظر الشلك اتلايل. (الروماين-ايلوناين)  

 

Simple Dome بة بسيطة  

Simple Kufic  اليسيطاخلط الكوي  
Simpulum   مغرفوووة رومانيوووة تنوووت
تسويبخدم يف املناسوبات ادلينيوة حيوث تظاوور 

انظر الشلك . ىلع بعض انلقود الرومانية أحيانا
-:اتلايل  

  

Sinopia  مغوورة محووراء تنووت تسوويبخدم
واسيبخدمت أيضا لزخرفة الرسوومات  اصبغة

 اجلدارية
Sintolit  خدمة يباحد املواد املس: سنيبو يت

امليبكرسة األثريةد للصق املوا  

Sinum  واعء  و  طر صوغِّي تإ يسويبخدم
 حلفظ انلييذ واحلليب
Site Assessment تقييم املو ع 
Site Museum ميبحف املو ع 
Skyphos انظور الشولك . يناونرشاب ي إناء
-:اتلايل  

 
Slab بالطة 
Slag انظر الشلك اتلايل. عادإخبث امل:-  
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Slant مائل، منحدر 
Sledge Hammer  مطر ة ثقليه

انظر . تسيبخدم أحيانا أثناء عمليات اتلنقيب
-:الشلك اتلايل  

 
Sleeper Beam موة تودفن جزئيوا يف داع

علياا ابلناء الروماين تكزلِّي األرض  

Slip اين الفخاريةوبطانة األ  
Slip Painted Ware  فخوار هل زخوارف
 فوق ابلطانة
Slipper Lamps رسجة ىلع شلك خوف أ

 ة للزيووتعهلووا جسووم مسوويبدير وفيبحووة واسوو
العرصو  يف جنوويب بوالد الشوام خوالل تظار

 ابلزينط 
Sloped  منحدر 
Sluice Gate   مفيبح املواء، خمورج املواء يف

-:انظر الشلك اتلايل. السد  

 

Smelting صار املعادإإ ابة ،  
Smyrna Type  مصطلح يسيبخدم لوصف
بعض انلقود املبكرة املصنوعة مون ا لكورتوم 

والوويت   بول املويالدإ السوادس ريف ناايوة القو
انظوور الشوولك . ىلع الظاوور أنووىحتموول صووورة 

-:اتلايل  

 
Snail حلزوينلوليب الشلك ،  
Snecking Stones صوغِّية  طع حجارة 

انظوور . توضووع بوو  حجووارة ابلنوواء املقطوعووة
-:الشلك اتلايل  

 

Soapstone   (السياتايت)احلجر الصابوين  
Sobek اهل انليوول عنوود  وودماء : سوووبك

-:انظر الشلك اتلايل. املرصي   
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Soccus رجووال خووف  ووديم تإ يرتديووه ال
والنساء يف بوالد ايلونواإ، أموا خوالل العرصو 

انظور . الروماين فكن يرتدينوه النسووة فقوط
-:الشلك اتلايل  

 
Social Archaeology  علووم اآلثووار

وهو احد فروق علوم اآلثوار ظاور : ا جيبمايع
ىلع ات من القرإ املايض ويسوتند يف السبعيني

مل أساس أإ فام املايض اآلثاري جيوب أإ يشو
لقديموة ا صور نموط حيواة املجيبمعواتت إاعدة
اتلقايلد ا جيبماعية، حيث ييبم وضوع اللوىق و

األثريووة الوويت يعووي علياووا ضوومن السووياق 
 ا جيبمايع
Socle اجلزء السفيل من اجلدار 
Soccus خووف  ووديم تإ يرتديووه الرجووال 
والنساء يف بوالد ايلونواإ، أموا خوالل العرصو 

انظور . الروماين فكن يرتدينوه النسووة فقوط
-:الشلك اتلايل  

 

Solarium مفرد) ) Solaria (مجع)  غرفة
  ات جدراإ زجاجية يف ابليت الروماين تنوت

للتشميس تسيبخدم  
Solea اجلو  أووماين من اخلشوب حذاء ر .
-:انظر الشلك اتلايل  

  

Soler يبم الطووابق اثلوواين بليووت روموواين يوو
يله اعدة بدرج خاريجإالصعود   

Solidus دينووار عملووة  هبيووة رومانيووة ،
  -:انظر الشلك اتلايل. بزينط 

 
Solidus Nomisma  فئة نقدية  هبية

(غم 3.5) حوايلتزإ بزينطية   

Solutrean ثقافة صناعية : السولرتية
مليبأخر من وجدت يف أوروبا خالل ادلور ا

 العرص احلجري القديم
Sondage   سجِمر  
Soteria  الرومانية شكرا  لآلهلة راب  تقدم
 ىلع ختليصاا من حمنة
Sounding جِمرس 
South-western Semitic 

Languages  اللغووات السووامية اجلنوبيووة
 الغربية وتشمل العربية وا ثيوبية
Span  انظر الشلك اتلايل. دقح وتر العر:-  
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Span Roof انظور الشولك . سقف مجلووين
-:اتلايل  

 
Spatula انظوور . حجريووة أوميووة ظع أداة
-:الشلك اتلايل  

 
Spear رمح 
Spear Head انظر الشلك . رأس الرمح
-:اتلايل   

 

Specific Gravity  تقنية الووزإ انلوويع
 أنووواقويه تقنيووة تسوويبخدم يف حتليوول بعووض 
األثريةاللىق   

Sphinx ويه تسمية أطلقوت ىلع : اهلول أبو
انظر . تئن مكوإ من جسم أسد ورأس إنساإ

-:الشلك اتلايل  

 
Spindle مغزل 
Splashed ware بووألواإطوويل فخووار م 

-:انظر الشلك اتلايل. ميبعددة  

 

Splayed Window  نافوذة واسوعة مون
انظر الشولك . خل تظار صغِّية من اخلارجاادل

-:اتلايل  

 

Spolia إاعدةمن مبواين  ديموة يويبم  أجزاء 
ناء مباين أحد بلاسيبخداماا   

Spout صنبور 
Spouted jar انظوور . رجوورة  ات صوونبو
-:الشلك اتلايل  
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Springer  القووس أوماكإ انطالق العقد .
-:انظر الشلك اتلايل  

 
Squat Pyxis  آنيووة فخاريووة  رفصووائية

-:انظر الشلك اتلايل. الشلك  

  
Squinches كنية ويه تسيبخدم يف رال احلىن
 أوبناء القباب وتقوم ىلع محل القبة ىلع حنيوة 

-:انظر الشلك اتلايل. جمموعة حنايا  

 

Stabilization تقنية تسيبخدم : اتلثبيت
 مقاومةجل زيادة فياا مواد ايميائية من أ

  املادة األثرية
Staddle Stones  حجارة ىلع شلك

-:انظر الشلك اتلايل. املرشوم  

 

Stadium  اإلغريوقمقيواس للطوول عنود 
 عوابال، مودرج م تقريبا381يبل  طوهل حوايل 

 يوناين
Stairway سلم من ادلرج 
Stalactite انظر الشلك اتلايل. مقرنصة:-  

 
Stalagmium  أو بوالآليلء رط مزخورف 
 انلقط اذلهبية والفضية
Stamnos انظر الشلك اتلايل. جرة ختزين:-  

 
Stamp خييبمخيبم ،  
St. Andrews Cross  صليب القديس

-:انظر الشلك اتلايل. اندروز  
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St. Anthony’s Cross  صليب القديس
-:انظر الشلك اتلايل. وسانطوني  

 
State of Conservation اظوضع احلف  
Statuary  ح تنر  
Statue نصبتمثال ،  
Statuette تمثال صغِّي 
Steatite حجر صابوين 
Steep Scraper أداة ) مكشوط منحودر

-:انظر الشلك اتلايل. (صوانية  

 

Steep Slope شديد اندار  

Stele (مفرد) Stelae(مجع) نصب 
Stellate جنيم الشلك  

Stepped Pyramid انظور .  اهلرم املدرج
-:تلايلالشلك ا  

 
Stepped Tombs   الواجاوات  أنواقاحد
انلبطية املحفورة يف الصخر حيث تيبموزي بوأإ 
أعالها مزخورف خبموس درجوات مون حليوة 

انظوور . خطووة الغووراب تظاوور بشوولك ميبقابوول
-:الشلك اتلايل  

 
Stereobate  موون  اعوودة  األسووفلاجلووزء

-:انظر الشلك اتلايل. لرومايناملعبد ايلوناين وا  

 
Stereo Comparator جااز  ياس  
 اإلحداثيات للنقاط
Stereography اتلصوير املجسم 
Stereophotogrammetry   املسح
 اجلوي املجسم
Stereoscope  تقنيووة اتلصوووير املجسووم
 يسيبخدم فياا جااز الستِّييوسكوب
Stereoscopic Image Projectors 

املجسمةأجازة عرض للرؤية   

Stereoscopic Viewing  الرؤية
 املجسمة
Stirrup Jar اين وفخارية مشاباة لأل آنية

ويه اروية الشلك هلا  اعدة ضيقة  املايسينية
انظوور الشوولك . وهلووا يووداإ اثنيبوواإ ميبقابليبوواإ

-:اتلايل  
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Stoa و وود  نيووةايلونا ملوودإزيوور معموود يف ا

-:انظر الشلك اتلايل. أحيانايكوإ مسقوفا   

 
Stocheion ل ايلونانيوة واأحود أنوواق املوز
 القديمة
Stola (مفوورد) Stolae (مجووع)  عبوواءة

-:انظر الشلك اتلايل.  نسائية رومانية  

 
Stone Age العرص احلجري  
Stone-circles يه : ادلوائووور احلجريوووة
عبارة عن دوائر مبنية من احلجور و ود عوي 

وتووؤرخ  األردإعلياووا يف منوواطق عوودة موون 
  -:انظر الشلك اتلايل. للعصور احلجرية

 

Stone Dressing تشذيب احلجارة 
Stone Tools أدوات حجرية 
Stoneware حجرية أدوات  
Stoop  تإ يوضوع يف حوض حجري صوغِّي
ماكن  يف الكنيسوة و لوك مون اجول غسول 

.  رجوال ادليون أيوديا نية املقدسوة وغسول 
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Stopper  (اين الفخاريةولأل)سدادة  
Storage Jar انظر الشولك . جرة اتلخزين
-:اتلايل  

 
Stoup حووض املواء املقودس يف الكنيسوة .

-:ايلانظر الشلك اتل  
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Straight End Scraper مكشووط 
-:انظر الشلك اتلايل. منيبيه مسيبقيم صواين  

 
Strangulated Blade Scraper 

 أوهل ثلمة مشوحو ة ىلع جاوة  اينصو مكشط
 جايب 
Strata (مجووع), Stratum (مفوورد) 

-:انظر الشلك اتلايل. طبقات  

 
Strategos (مفورد) Strategoi (مجوع) 

، لقووب عسووكري  ائوود عسووكري روموواين
حيث يرد يف نقوشام األنباطاسيبخدمه   

Stratification ُبق تعا ب طبقات : ترطر
 األرض
Stratified مكوإ من طبقات 
Stratigraphy وهو : علم تيبابع الطبقات
أحد فروق علم اجليولوجيا ويقوم ىلع أساس 
 أإ الطبقات العليا يه األحد 
Strength Test اعدة  إجراؤهييبم  فحص

املادة األثرية مقاومة ياس من أجل   

Strigil  مكشط رفيع منحين ضيق مصنوق
املعدإ و ود اسويبخدم مون  بول  أوم ظمن الع

 الروماإ
Strike Coins طرق انلقود 
Striking Platform  منطقوة الطورق يف
 القطعة الصوانية
String Course  يف منفورد  أفو مودماك

انظر الشلك .  ألف من حجارة طويلةيبي جدار
-:اتلايل  

 

Stucco جص 
Stylized  انظر الشلك اتلايل. روَّ حُمر:-  

 
Sub-man شييه اإلنساإ 
Submerged Heritage ترا  مغمور 
Suburb ضاحية 
Sudatorium  غرفووة اتلحليووة احلووارة يف
 احلمام الروماين
Summa Cavea  جمموعة املقاعد العلوية

انظوور الشوولك . الروموواينايلونوواين و يف املوودرج
-:اتلايل  



                               زياد السالمني. د                                                   (عريب-إنكلزيي)ر معجم المصطلحات اآلثارية المصو  

 

 

 

222 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

  
Sundial انظوور . مزولووة، سوواعة شمسووية
-:الشلك اتلايل  

 
Sundried Brick طوب جمفف بالشمس 
Sunk Relief نت رئر 
Super-altar مذبح صغِّي حممول 
Supercilium عيببة تعلو جتويفا 
Superimposed طبقة فوق أخرى 
Support داعمة 
Surface حسط  
Surface Scatter املنترشة األثريةللىق ا 

األرض سطح ىلع اعدة  

Surface Survey ملسووح األثووري عوون ا
 السطح
Suspensura الوويت تقووع فوووق  األرضووية
 حجرة التسخ  يف احلمام الروماين
Sustainable Heritage ترا  مسيبدام 
Swags  حليات وزخرفات ىلع شلك أكليل

-:انظر الشلك اتلايل. الغار والورود  

 

Swastika انظر الشولك . الصليب املعقوف
-:ايلاتل  

 
Swelling Column عمود منيبفخ 
Syllabary نظوام ايبوان حيوث : املقطعية
 يمثل لك رمز فيه مقطع
Symbolic رمزي 
Symmetry تناسقتناظر، تماثل ،  

Synagogue انظور الشولك . انيس ياودي
-:اتلايل  

 
Synoris انظر الشولك . بة سباق يونانيةعر
-:اتلايل  

 
Synthronon (مفووورد) Synthroni 

(مجووع) يف حنيووة الكنيسووة مقاعوود توجوود  
-:انظر الشلك اتلايل. املركزية  
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T 
Tab عروةمقبض ،  
Taberna  أحود مشوغل صوغِّي أوحانوت ،

-:انظر الشلك اتلايل.ابليت الروماين أجزاء  

 
Tabernacle تابوت العاد يف اتلوراة 
Tablature  سقف مطيل  أوجزء من جدار

لوحوة  أوومزخرف وحييبووي تصوميما واحودا 
 فنية واحدة
Tablinum  ردهووة ا سوويبقبال يف ابليووت

، جتويووووف يف اجلوووودار حييبوووووي الروموووواين
-:انظر الشلك اتلايل. مسيبلزمات العائلة  

 
Tabula Peutingeriana   اتلوووابو

رومانيووة نسووخت يف  خريطووة: بيوتنجريانووا
-:أنظر الشلك اتلايل .القرإ الرابع امليالدي  

  

Tabula Rasa لوح ناعم امللمس 
Tabulatum طابق 
Tabular Scraper  صووواين مكشووط

-:انظر الشلك اتلايل. الشلك مسطح  

 
Tabularium  دار املحفوظوات الرومانيوة

 الساحة العامة، مكيبب السجالت الروماين يف
 العامة بروما
Tabuns    أفوراإ : (مجوع طوابوإ)الطواب

-:انظر الشلك اتلايل. فخارية  

 
Taenia العموود زخري يعلو تاجيوة  رشيط

-:انظر الشلك اتلايل. ادلوري  
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Talaria ظاور ىلع ي رومواين عنرص زخوري
انظر الشولك . مثييبة ىلع األحذية أجنحةشلك 

-:اتلايل  

 

Talent  وحودة وزنيوة اسويبخدمت يف بوالد
 تسواويو القديم وعنود ايلونواإ األدىنالرشق 

اغم 21 حوايل  

Talmud ادلينيوة الكيبوب إحودى: اتللمود 
 ايلاودية وييبألف من املشنا واجلمارا 
Tanach الكيبوواب املقوودس عنوود : اتلنوواخ
 ايلاود
Tanagra ل فخاري هلنسويت صوغِّياتمث .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Tangible Heritage الورتا  امللمووس 
ويشمل املباين واآلثوار الويت يمكون  (املادي)

 رؤييباا 
Tangled متشابك 
Tanit رطاج آهلةتانيت  اآلهلة  
Tankard   هل يوود واحوودة  عوودينم إبريووق

-:انظر الشلك اتلايل. للرشب اعدة يسيبخدم  

 

Tanning دباغة اجللود 
Tapestry طرق النسيج إحدى  
Tardenoisian culture   احلضارة

إحدى حضارات ما  بل اتلاريخ : الطردنوسية
اليت ظارت يف شمال فرنسا تيبمزي بأدواتاا 
 الصوانية  ادل يقة  
Tas-de-charge  املدماك السوفيل لقووس

-:انظر الشلك اتلايل.  بو أو  

  

Tawaret املرصووية الوويت  اآلهلووة: تواريووت
انظر الشولك . حتيم املرأة خالل احلمل والو دة

-:اتلايل  
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Taxidermy فن حفوظ حتنيط احليوانات ،
ود احليواناتجل  

Taxon  وحدة تصنيف 
Taxonomy علم اتلصنيف 
Tefnut الرطوبة عند املرصي   آهلة: تفنوت
. القدماء  

Tegula هل حافوة   رميد منيسط مسويبطيل
-:انظر الشلك اتلايل. ناتئة  

 
Telamon  انظوور . لُجووعمووود ىلع هيئووة رر
-:الشلك اتلايل  

 

Tell تل اثري 
Temenos انظور الشولك . الساحة املقدسة
-:اتلايل  

 
Temple معبد 
Temple Tomb مدفن املعبد 
Templum-in-antis, temple in 

Antis  ابسوط أنوواق املعابود : املعبد ابليت
الالكسيكية حيث يشبه خمططه خمطط ابليت 

-:انظر الشلك اتلايل. العادي  

 
Tepidarium  الغرفوة ادلافئوة يف احلمووام

-:انظر الشلك اتلايل. الروماين  

 
Terminus ante quem  مصووطلح

"نقطة ا نيبااء لفرتة" تيين يعين   
Terminus post quem   مصووطلح

"نقطة ابلداية لفرتة" تيين يعين    

Terrace مصطبة 
Terracotta إ، اما يطلوق اللو فخار امحر
املصطلح ىلع الط  اذلي تصنع منه اتلماثيول 

-:انظر الشلك اتلايل. الفخارية  
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Terra Cruda  الفخار املصنوق من

عكس فخار اتلِّيا )الصلصال غِّي املحروق 
(اوتا   

Terra Rosa الرتبة احلمراء 
Terra Sigillata  اخلووزف  أنووواقاحوود

-:انظر الشلك اتلايل. الروماين هل لوإ امحر  

 
Terrestrial Photographs    الصور
 األرضية
Texture  النسيج  
Tertiary ويميبد )اثلالث  يولويجاجلعرص ال

مليوووإ سوونة  2 إىلمليوووإ سوونة  15مووا بوو  
(مضت  

Teruncius  طعووة نقوود فضووية رومانيووة 
-:انظر الشلك اتلايل.  يميباا ربع آس تساوي  

 
Tessellated فسيفسايئ 

Tessela الرخام  أون احلجر مكعب صغِّي م
انظر الشولك . تإ يسيبخدم لصنع الفسيفساء

.اتلايل  

Tessera (مفوورد) Tesserae (مجووع) 

-:انظر الشلك اتلايل. مكعب فسيفساء  

 
Test pits  (جمسات) خيبباريةإحفر  
Tethrippon انيوةنووق عربوة سوباق يون 

-:انظر الشلك اتلايل. جترها أربعة خيول   

 

Tetrabasic ربايع القاعدة  
Tetradrachma  وحوودة نقديووة فضووية

انظوور . غوورام 31-31 حوووايليووة وزناووا انيون
-:الشلك اتلايل  

 

Tetrapylon  3 ووواطع يف الكنيسوووة هل 
انظور الشولك . ربوع موداخلأ، معبد هل اس وأ

-:اتلايل  
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Tetrarchy  نظووام حكووم املسوواعدين
 أغسطسالروماين اثناإ حيمالإ لقب  األربعة

 واثناإ حيمالإ لقب  يرص
Tetrastyle  يف اجلاة  أعمدة أربعةبوابة هلا

-:انظر الشلك اتلايل. األمامية  

 
Textiles منسوجات 
Texture  نسيج أومزيج  
Thalia الشعر والكوميوديا عنود  آهلة: ثايلا
.ايلوناإ  
Thamud وهوم  ووم سوكنوا شومال  ثموود

و ود  اجلزيرة العربية وتارخيام ما يزال رمضا
ورد  ارهم عند بعض املؤرخ  الالكسيكي  
 وي القرآإ الكريم
Thamudic الكيبابوات  أنوواقأحد : ثمودي
 العربية الشمايلة
Thamudic A القلم اثلمودي اتليمايئ 
Thamudic B القلم اثلمودي انلجدي 
Thamudic C and D لقلوم اثلموودي ا
  احلجازي
Thamudic E القلم اثلمودي اتلبوي 

Theatre مرسحمدرج ،  

Themata ابوووِّية يف اجلووويش  ةوحووود
 ابلزينط 
Theology   الالهوتعلم  

Theriomorphic و مالمووح حيوانيووة  .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Thermae انظوور . احلمامووات الرومانيووة
-:الشلك اتلايل  

 

Thermilae محامات رومانية صغِّية 

Thermo-Hygrograph  جااز  ياس
الرطوبة النسيية احلراري، يوضع اعدة يف 

-:انظر الشلك اتلايل. امليباحف  

 

Thermoluminescence   اتلووووهج
ويه تقنيوة تسويبخدم تلوأريخ بعوض  احلراري

  وخصوصا الفخار اللىق األثرية أنواق
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Thermopolium تباق اليت تنت  جرةاحل
(عند الروماإ) فياا املرشوبات الساخنة  

Thickened Rims حووواف  أو فوهووات
-:انظر الشلك اتلايل. سميكة اينأو  

 

Tholos (مفورد) Tholoi (مجوع)   املعبود
، اجلزء العلوي املسيبدير مون واجاوة املسيبدير

-:انظر الشلك اتلايل. أو مبىن  

 

Tholos Tombs نوق من :  بور اثلولوس
أنواق املقابر تإ ييىن ىلع شلك أ بية و د 
شاق يف بالد ايلوناإ خالل العرص املايسيين 

: انظر الشلك اتلايل(.م.ق 3581-3311)  

 

Thoth  اهلوة الكيبابوة واملعرفوة عنود : ثوو
. املرصي  القدماء  

Thread خيط 
Three Fates عنود  اثلوال  هلات القدرآ

-:انظر الشلك اتلايل. اإلغريق  

 

Three Graces هلوات احلسون اثلوال آ 
-:انظر الشلك اتلايل. اإلغريقعند   

 

Throne جيلس ىلع العرهعره ،  
Through Stone حجر الربط 
Thumb-impressed Bands أرشطوة 

انظر الشولك . باإلباامبالضغط  تشلك زخرفية
-:اتلايل  

 

Thumb Impression  اإلباوامطبعوة  .
-:انظر الشلك اتلايل  

  
Thumb Indented Ledge Handle 

انظر الشولك . مقبض ناتئة مشَّكة بضغط ايلد
-:اتلايل  



                               زياد السالمني. د                                                   (عريب-إنكلزيي)ر معجم المصطلحات اآلثارية المصو  

 

 

 

231 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

 

 

Thumb-nail Scraper  مكشووط ىلع
(أداة صوانية) باامشلك اظفر اإل  

Thunder-bolt انظر الشلك . شوكة الرعد
-:اتلايل  

 

Thurible تسويبخدم يف  مبخرة هلا سلسولة
-:انظر الشلك اتلايل. الكنائس  

 

Thymela  رتا املرسح كسرأومذبح يوجد يف
باخوس لإلهلايلوناين وهو مكرس   

Thymiaterion, Thymiaterium 

-:انظر الشلك اتلايل. حمر ة خبور و راب   

 

Tiara يليس يف مناسبات معينة، تاج مليك 
 اتلاج املثلث اذلي يليسه ابلابا

Tier صف من املقاعد يف املدرج 
Tile رميد  
Tiling يغط  بالقرميد 
Time Frame ر الزميناإلطا  
Tin Glazed Pottery  الفخووار  و
الطالء الزجايج القصديري وهوو أحود أنوواق 

ويووؤرخ للقوورن  اثلووامن  اإلسوواليمالفخووار 
-:انظر الشلك اتلايل. واتلاسع امليالدي   

 

Tithe رضيبة العرش 

Tivoli Window  الشوبابيك  أنوواقاحود
ف عن عرضوه يف لوعرضه يف اجلاة العليا خييب

 اجلاة السفىل
Toga  عباءة رومانية بيضاء مصونوعة مون

-:انظر الشلك اتلايل. الصوف  

 
Toga Praetexta عبواءة رومانيوة : توجا

-:انظر الشلك اتلايل. أهدابهلا   
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Toga Pulla ء تنوت عباءة رومانية سوودا
احلزإ أيامتليس   

Token بديل العملة 
Tomb َب  
Tombstone انظوور الشوولك . شوواهد  ووَب
-:اتلايل  

 
Toothed Border انظور . طورف مسونن
-:الشلك اتلايل  

 

Topaz الكريمة األحجار أنواقاحد : توباز  
Tophet األطفووال ديمموواكإ يوويبم فيووه تقوو 

يف  األموواكنحيووث عرفووت هووذه  اأضووايح
  انعاإ وفينيقيا

Topography  طوبوغرافيا 

Topographic Form  شلك اتلضاريس  

Toponym  ماكإ أواسم مو ع  

Toponymy  املوا وووع أسوووماءدراسوووة 
 اجلغرافية
Topsoil ل اليت يزيلاوا والطبقة الرتابية األ
 املنقب يق حفرييبه
Torch مشعل 

Torcular مه املووؤرخ مصووطلح اسوويبخد
يعين معرصة نييذوالروماين بليين   

Torsade  انظور . جمدولوةحليوة  أوزخرفة
-:الشلك اتلايل  

 
Torso أيوديبودوإ  أو تمثوال بودوإ رأس 

-:الشلك اتلايل انظر. وأرجل  

 
Tortoise Core اةنووو: سوولحفائيةاة نووو 

بيضوي أوحجرية شَّكاا دائري   

Torus Moulding ىلع شوولك  زخرفووة
، حليووة نصووف دائريووة مقطوع نصووف دائووري

  اعوودة العمووود وجوود اعدة يفابووِّية حمدبووة ت
-:انظر الشلك اتلايل. الالكسييك  
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Total Station اواز املحطوة الشواملة ج
انظر الشولك . األثريةويسيبخدم يف املسوحات 

-:اتلايل  

 
Totem نبوات يكوووإ  أوحيوواإ  : طووطم

-:شلك اتلايلانظر ال. رمزا دينيا للعائلة  

 

Totemism  الطوطمية 
Tower برج 
Tower-tombs انظر الشلك . مقابر برجية
-:اتلايل  

 

Trabeation  داعمة أوعيببة  
Tracery  زخرفوووووة املتشوووووابكات

-:انظر الشلك اتلايل. وامليبداخالت  

 
Trachelion, Trachelium  ر بوووة

-:انظر الشلك اتلايل. العمود ادلوري  

 
Trajanic Column عمووود تراجوواين :
عمود ابِّي مبين حسب الطريقوة اتلوسواكنية 
 ويعلوه تمثال تذتري
Transept جناح مسويبعرض يف الكنيسوة .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Transverse مسيبعرض 
Transverse Burin ىلع  اينصوو منقاه

-:انظر الشلك اتلايل. شلك مسيبعرض  
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Transverse End Scraper مكشوط 
-:انظر الشلك اتلايل. منيبيه مسيبعرض صواين  

 

Transverse Side Scraper مكشوط 
-:انظر الشلك اتلايل. جانيب مسيبعرض صواين  

 

Trapetum (مفورد), Trapeta ( مجوع)  

انظور . حوض اهلرس وابلد يف معرصة الزييبووإ
-:لك اتلايلالش  

 

Trapezoid شبه منحرف، مضلع 

Treading Floor رضووية اهلوورس يف أ
-:انظر الشلك اتلايل. معرصة انلييذ  

 

Treasure ازن 
Tree-Ring Dating  اتلأريخ با عيبماد
ىلع حلقات األشجار، حيث تعيبمد ىلع 
حساب عدد احللقات اليت تيبكوإ مناا 
جذوق األشجار حيث يمكن تقدير عمر 

رة من عدد احللقاتالشج  

Trefoil Arch انظور الشولك .  وس ثاليث
-:اتلايل  

 

Trefoil Plan انظر الشولك . خمطط ثاليث
-:اتلايل  

 
Tremissis  فئة نقدية  هبية بزينطية تزإ

-:انظر الشلك اتلايل. (غم 3.5) حوايل  
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Trial Trench جمس اخيبباري 
Triangular Arch الشلك   وس مثلث .

-:اتلايلانظر الشلك   

 

Triangular Microlith صوووانية  أداة
-:انظر الشلك اتلايل. صغِّية مثلثة  

 

Tribune اخلطابة منَب أو منصة  
Tribunes جمموعووة عسووكرية رومانيووة 
ةمساعد  

Trichrome  األلواإثاليث  
Trickled Painted Ware  فخووار
 مزخرف بدهاإ غِّي منيبظم وبطريقة التسييل
Triclinium (مفورد) Triclinia (مجوع) 

انظور . من ثال  جاوات أرائكغرفة هلا ثالثة 
-:الشلك اتلايل  

 
Trident اإلهلح ثوواليث تإ حيملووه موور 

-:انظر الشلك اتلايل. بوسايدإ ايلوناين  

 
Triens (مفرد) Trientes (مجع)  طعوة 

. اجلماوري رصنقدية برونزية رومانية من الع
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Triforium انظور . زير علوي يف الكنيسوة 
-:الشلك اتلايل  

 

Triga ظاورت ىلع  عربة جترها ثالثة خيول
انظور الشولك . بعض القطع انلقدية الرومانية

-:اتلايل  
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Triglyph حيوث تظاور  زخرفة الرتجليف
بو  زخوارف املييبووب يف  اعدة بشلك خطووط

انظر الشولك .  الواجاات الالكسيكية وانلبطية
-:اتلايل  

 
Trihedral Pointed Bladelet شفرة 
 صوانية مدببة ثالثية الشلك
Trilobed Arch انظر . الشلك عقد ثاليث
-:الشلك اتلايل  

 

Trinity  اثلالو 
Tripartite Building بناء ثاليث الشلك 
Triple-Apsed Vault بو ثاليث  
Trireme ة سفينة يونانية  ديمة هلوا ثالثو

انظوور . صووفوف موون املجوودف  يف لك جانووب
-:الشلك اتلايل  

 

Triskeles   ىلع انلقووود  رظاوورمووز ديووين
. ارموز لصوقلية  شولك مورويحىلع الرومانية

-:انظر الشلك اتلايل  

 

Triton اهل ابلحر عند ايلوناإ وابن : ترييبوإ
و يول  إنسواإهيئوة  بوسايدإ حيث يصور ىلع
-:انظر الشلك اتلايل. سمكة  

 
Triumphal Arch انظور .  ووس انلرصو
-:الشلك اتلايل  

 
Trivium طورق ةاملاكإ اذلي تليب  به ثالث 
 رومانية
Trochilus  زخرفة مقعرة أوحلية  
Trophy  رمز انلرص و ود ظاور ىلع القطوع
 انلقدية الرومانية

 



                               زياد السالمني. د                                                   (عريب-إنكلزيي)ر معجم المصطلحات اآلثارية المصو  

 

 

 

236 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

Trowel إحدى األدوات : سطرينم
انظر   .املسيبخدمة يف احلفريات اآلثارية

-:الشلك اتلايل  

 

Trumpet Base اعدة مرتفعة  
Truncations نية مطرو وة مون  طع صوا

-:انظر الشلك اتلايل .واألسفل األىلع  

 
Tuba بوق تإ يسيبخدمة الروماإ 
Tugurium اوخ الفالح الروماين 
Tumulus (مفرد) Tumuli (مجع)  أحود

تعلوهوا  حيوث مدافن العصور القديموةأنواق 
-:انظر الشلك اتلايل. ترابية وحجرية أكوام  

 

Tunic تلايلانظر الشلك ا. عباءة رومانية:-  

 

Tunnel Vault انظور الشولك .  بو برمييل
-:اتلايل  

 
Turma  الرومانية  املشاةجمموعة من وحدة

جندي 11تيبألف من   
Turret  برج صغِّي يف  لعة 
Turreted Crown  تواج )اتلاج الوَبيج

-:انظر الشلك اتلايل(. ىلع شلك برج  

 
Turricula برج يوناين صغِّي 
Tuscan Order اتلوساكين اتليجاإ طراز 

-:انظر الشلك اتلايل.   

 
Tutankhamun  الفرعوإ املرصوي تووت

(م.ق 3135ودل اعم ) آموإعنخ   

Twin Vessel انظر . مزدوج إناء، توأم إناء
  -:الشلك اتلايل
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Tyche تايك  ابنة زيوس اآلهلة .  

Tympanum سط و، اجلزء األواجاة املعبد
-:انظر الشلك اتلايل. من اللوحة املثلثة  

 

Type نوق 

Typical  ،نمو يجمثايل  
Typology اتلصنيف انلويع 
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U 
Ubaid, Ubeid Period  عرصو العبيود

 3111 حوووايل)ملو ووع العبيوود يف العووراق نسووبة 
(م.ق  

Uberitas ة رومانيووالقووود انلق انوووأحوود أ
حتمول  وروإ  أنوىصوورة تظار عليوه حيث 

انظور الشولك . األخورىيف يدها  ء الرخاء وء
-:اتلايل  

 
Ugarit مدينوة رأس شومرا ىلع : جاريوتأو
 الساحل السوري
Umayyads ىل السووال ت أو: األمويوووإ

(م151-113)مة العربية احلاا  
Umbraculum مضلة اهليلك يف الكنيسة 
Unbacked Clay طوب غِّي مشوي 
Unburnt Clay طوب غِّي حمروق 
Uncial (مفورد) Unciae (مجوع)  طعوة 
 نقدية برونزية رومانية من العاد اجلماووري
Underglazed Pottery  خزف مزخرف
 حتت الطالء
Underwater Heritage  ترا  حتت
 املاء
Underwater Reconnaissance 

ابلحر طريقة جيوفزييائية للمسح حتت سطح 

يف هذا املسح  أجازةييبم اسيبخدام عدة  ثحي
 مثل الَبوتوإ ماجنييبوميرت
Underworld اعلم املوىت: العالم السفيل  
Uniface و وجه واحد  
Uniface Coin  إحوودى طعووة نقديووة 

-:انظر الشلك اتلايل. غِّي مزخرفوجاياا   

 
Unglazed Ware فخار غِّي مزجج 
Unguent Flask مطوورة : مطورة الزيوت
صغِّية هلا ر بة ضيقة تنت تسويبخدم حلفوظ 
 املراهم والعطور
Unguentarium (مفوووووووووورد) 
Unguentaria (مجووع)   ووارورة عطوور 

-:انظر الشلك اتلايل. فخارية   

 
Unique زيزي 
Unleveled غِّي مسيبوي 
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Upper Paleolithic موون  األىلع ادلور
(م.ق 31.111-31.111) العرص احلجري القديم  

Uraeus اتلووواج تظاووور اعدة ىلع  أفوووى
-:انظر الشلك اتلايل. الفرعوين  

 
Urania اإلغريقالفلك عند  آهلة: يورانيا .  
Uranium Dating ريخ باسويبخدام أاتلو
 ايلورانيوم
Uranus اء ايلونايناهل السم: رانيوسأو .  
Urartu  زيلكة  امت حوول : رارتوأوزيلكة

ىل  بل امليالدواأللف األ حوايلحبِّية واإ يف   
Urban Conservation حفاظ عمراين 
Urilla, Urillae  زخرفة اتلواج الكوورني
 احللزونية
Urn انظر الشلك اتلايل.  جرة:-   

 
Urna  عنود  وائلسوعة السووحودة لقيواس
 الروماإ
Uruk Period  روك يف العووراق أوعرصوو

.(ق 3211-1111)  
Ushabtis  تماثيل جنائزية مرصية
مصنوعة من اخلشب، احلجر، الفخار 

-:انظر الشلك اتلايل. واملعادإ  

 

Uter   ربة نييذ ج ية مصونوعة مون جو 
تسيبخدم حلفظ انلييوذ  اخلزنير تنت أواملاعز 

ىخروالسوائل األ  
 

 

 



                               زياد السالمني. د                                                   (عريب-إنكلزيي)ر معجم المصطلحات اآلثارية المصو  

 

 

 

241 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

V 
Vandalism تدمِّيختريب ،  
Vapheio Cup رشب مايسوويين هل  إنوواء
 اعوودة منيسووطة وجوانووب مسوويبقيمة ويوود 

-:انظر الشلك اتلايل. واحدة  

 

Varve-Clay Analysis  طريقة حتليل
طبقات اإلرساب اجلليدي و لك تلأريخ 
 ظاهرات دورات اجلليد 

Vasa Torculus  مصووطلح اسوويبخدمه
العالم الزرايع الرومواين تتوو يلعوين معرصوة 
 نييذ
Varves الرتاامات الصلصايلة  
Vase مزهريةإناء ،  
Vat خابيةحوض ،  
Vault انظر الشلك اتلايل. ،  نطرة بو:-  

 
Vaulted مقنطرمقيب ،  

Velarium (مفوورد) Velaria (مجووع) 

انظور الشولك . مظلوة تعلوو املودرج الرومواين
-:اتلايل  

 
Vellum انظر الشلك اتلايل. رق للكيبابة:-  

 
Venations  مشوواهد رياضووية ومشوواهد
صوويد يف السوواحة ايلونانيووة العامووة حيووث 
تيبصارق فياا احليوانوات موع بعضواا ابلعوض 
 فن ومع الرجال، وهو أحد املواضيع الشائعة يف

انلافر يف املقابر القديمة انلحت  
Venice Charter  اتفا ية فينيسيا ويه
ا تفا ية ادلويلة للرتميم واحلفاظ ىلع املعالم 

3813واملوا ع اتلارخيية والرتاثية، و عت اعم   
Venus احلوب واجلموال عنود  آهلة: فينوس

-:انظر الشلك اتلايل. الروماإ  
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Veranda رشفة 
Vermiculated مليبوية ف مزخرف بزخار

-:انظر الشلك اتلايل. وميبعرجة  

 
Vernacular Architecture  العمارة
  الريفية
Verso اجلووزء ، (ةظاوور املخطوطوو) اوورظال
 السفيل من املخطوطة
Vertical عمودي 
Vessel  إناء أوواعء  
Vesta املوا ود آهلوةالرومانية فسويبا  اآلهلة .

-:الشلك اتلايلانظر   

 
Vestibule مدخل مسقوف ، رواق،ردهة  
Vestibulum  ردهووة املوودخل يف املووزنل
 الروماين

Vestments انظور الشولك . مالبس اانوة
-:اتلايل  

 
Vestry  حجرة ارتداء املالبس يف الكنيسوة

انظور . وتقع يف اجلاة الرشو ية مون الكنيسوة
-:الشلك اتلايل  

 
Vexillary خمرضم، اجلندي  جندي روماين

العسكرية ةشعار الكيبيبالروماين اذلي حيمل   
Vexillation  ملحووق حلاميووة عسووكرية

جندي 311رومانية تيبألف من   
Vexillum كيبيبة رومانيةعلم يمثل رمز ال  

Via Decumana  املعسوكر طريق داخول
مبوىن  أماممن اعدة  القلعة الرومانية ويمر  أو

-:ر الشلك اتلايلانظ. القيادة  

 
Viaduct  ،انظور . سلسلة من العقوودجرس
-:الشلك اتلايل  
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Vial انظر الشلك اتلايل. ، زجاجة ارورة:-  

 
Via Nova Traiana الطريق الرتاجاين :

 اإلمَباطورخالل فرتة حكم  إنشاؤهطريق تم 
الروماين تراجواإ ويميبود مون برصوى جبنووب 

األردإالعقبة جبنوب  إىلسوريا    

Via Praetoria   أموامطريق يوؤدي مون 
ابلوابة الرئيسوية يف املعسوكر  إىلمبىن القيادة 
.انظر الشلك اتلايل. القلعة الرومانية أو  

Via Principalis  الشووارق الرئييسوو
احلصن الروماين اذلي  أواملسيبعرض يف القلعة 

.انظر الشلك اتلايل. يمر من امام مبىن القيادة  
Via Quintana   سويبعرض يف شوارق م

احلصن الروماين ويمور مون خلوف  أوالقلعة 
-:انظر الشلك اتلايل. مبىن القيادة  

 
Vicennalia حلكووم  اذلاوورى العرشوووإ

الروماين اإلمَباطور  

Vikings   اسووم يطلووق ىلع : الفووايكن
املجمووواعت الوويت غووزت ونابووت واسوويبوطنت 

روبووا خووالل أوابووِّية موون بريطانيووا و أجووزاء
 اثلوامن وحوىت العوارشإ رالفرتة موا بو  القو

 للميالد

Villanovan Culture  اثلقافووووة
ثقافات ايطايلا الصوناعية  إحدى: لفيالنوفيةا

داية العرص احلديديحيث تؤرخ بل  

Vinalia Festival مرتبط  يوناين احيبفال
ح جرار انلييذيببف  

Virgin Soil طبقوة  آخور: الطبقوة ابلكور
يف اتلنقيب إيلااييبم الوصول  أثرية  

Vis-à-vis Busts  صور نصوفية مواجاوة
 صووراليطلق عنودما تظاور )بلعضاا ابلعض 

انظوور . (ىلع القطووع انلقديووة بوضووع مواجووه
-:الشلك اتلايل  
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Vitreous Luster بريق زجايج 
Vitrification تزجيج 
Volute انظوور الشوولك . حليووة حلزونيووة
-:اتلايل  

 
Volute Krater فخواري رومواين هل  إناء

-:انظر الشلك اتلايل. حلزونية أيدي  

 
Vomitorium مقاعود  إىل يوؤدي لخمود

 انظور الشولك. املشاهدين يف املدرج الرومواين
-:اتلايل  

 

Votive Offerings تقدمات نذرية 
Voussoir توضوع رة صوغِّيةاحجو: الصنج 

-:انظر الشلك اتلايل. حتت القوس  

 

V-shaped Bowl  قموعالزبدية هلا شلك .
-:انظر الشلك اتلايل  

 

Vulcan اهل اتلعدين عند الروماإ: فولاكإ .  
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W 
Wailing Wall انظر الشلك . حائط املب ىك
-:اتلايل  

 
Wall Drawings رسومات جدارية 
Wall Paintings رسومات جدارية 
Wall Tomb انظر الشلك . مدفن جداري
-:اتلايل   

 

Ware فخار 
Wasm اتلايل انظر الشلك. وسم، عالمة:-  

 

Water Clock ساعة مائية 
Water Course انظر الشولك . جمرى ماء
-:اتلايل  

 
Water Mill انظور الشولك . طاحونة مواء
-:اتلايل  

 
Waterspout صنبور ماء  

Watchtower انظور الشولك . برج مرا بة
-:اتلايل  

 
Wavelike مويج 
Wave Moulding انظور . حلية ميبموجة
-:الشلك اتلايل  

 
Wear مارتىءميبآلك ،  
Weathering جتوية، تعرية 
Weaving نسيج 
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Wedge  ،إسف وتد  
Wedging عجن الفخار 
Weft  (اللحمة)خيوط النسيج ا فقية  
Weight Standard املفووروض الوووزإ 
 للقطعة انلقدية
Well-fired Pottery  فخار حمروق حرق
 جيد
Well-lavigated Pottery  فخار مونىق
 من الشوائب
Wheelbarrow تسيبخدم اعدة : عربة

-:انظر الشلك اتلايل. أثناء اتلنقيب  

 

Wheeler Box-grid  تقنيووة تنقيووب
وتقوووم ىلع تقسوويم  طورهووا مووورتيمر ويلوور

شووبكة  إىلاملنطقووة املووراد اتلنقيووب فياووا 
-:انظر الشلك اتلايل. مربعات  

 

Wheel-made Ware  فخار مصنوق ىلع
 عجل دو ب اخلزاف
Wide Angle يةوامتسع الز  

Winding-sheet مليتافن ا  

Windmill انظور الشولك . ئيةطاحونة هوا
-:اتلايل  

 
Winepress انظور الشولك . معرصوة نييوذ
-:اتلايل  

 
Winged Bulls ثِّياإ جمنحة 
Winged Lions اسود جمنحة 
Woodcut احلفر ىلع اخلشب 
Worked Stone  حجر مشغول 

Work of Art عمل فين 
World Heritage Convention 

ميبعلوق  دويلميثواق : ميثواق الورتا  العواليم
و د  اإلنساينحبماية الرتا  احلضاري واثلقايف 

3812صاد ت عليه ايلونسكو يف اعم   
World Heritage in Danger   الرتا
 العاليم املعرض للخطر
World Heritage in Danger List 

خلطر ائمة الرتا  العاليم املادد با  
World Heritage List   ائمة الرتا 

، ويه  ائمة خاصة بايلونسكو العاليم
وتيبضمن األماكن  ات األهمية اثلقافية أو 
. ات اخلصوصية الطبيعية  
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Worn مارتىء، ميبآلك 
Wreaths انظوور الشوولك .  الغووار أكايلوول
-:اتلايل  

 

Wrought Iron أو حديوود مطووروق 
 مصنوق
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X
Xanthian Marble  منحوتات رخاميوة

 يسوويا منطقووة عووي علياووا يف خووانثوس ب
حيووث تعكووس  األناضووولالقديمووة جنوووب 

م.ق 511 وايلتأثِّيات آشورية وتؤرخ حل  
X-ray Diffraction XRD  حيووود
ا شعة السينية ويه تقنية تسويبخدم يف علوم 
 اآلثار
X-ray Fluorescence 

Spectrometry  تقنية مطيافية تألق
بعض  حليلتلتسيبخدم  السينية ويه األشعة

األثريةاملواد  أنواق  
Xylography انلقش ىلع اخلشب 
Xystus  اعة يف املالعب الرومانية تكوإ 

-:ايلانظر الشلك اتل. اعدة مسقوفة  
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Y 
Yabrudian Culture  اثلفافة ايلَبودية

حيث عوي يف ( نسبة لكاوف يَبود يف سوريا)
مووزيت الصوونااعت  أدواتهووذه الكاوووف ىلع 
انظوور . (211.111-311.111) ايلَبوديووة الصوووانية

-:الشلك اتلايل  

 
Yard  فناء أوساحة  
Yarmukian Culture  اثلقافووووة

حيوث انترشوت  الِّيموكية نسبة نلار الِّيموك
 خوواللهووذه اثلقافووة يف جنووويب بووالد الشووام 

  بل امليالد ةاخلامس األلفية
Yataghan  انظور . مقوس ثقيلتري سيف
-:الشلك اتلايل  

 
Yellowish مصفر، مائل للصفرة  
Yourt  انظور . خيموة مصونوعة مون اجلو
-:الشلك اتلايل  
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Z 
Zarzian صووناعة : اثلقافووة الزرزيريووة
حجريووة تعووود لوو ور الالحووق موون العرصوو 

وجوودت ( م.ق 1111-31.511)احلجووري القووديم
والعراق بديراإبقاياها يف جبال زاغروس   

Zealots  اومتطائفة ياودية : امليبحمس  
 احلكم الروماين
Zenith Angle علوية زاوية  
Zeus عنود  اآلهلوةزيووس وهوو ابوِّي  اإلهل

انظوور الشوولك . باألويلمووونوواإ وحوواكم ايل
-:اتلايل  

 

Ziggurat معبد تإ يشيد يف بوالد : ز ورة
انظور الشولك . ما ب  انلارين ىلع شلك هريم

-:اتلايل  

 
Zig zag انظر الشلك اتلايل. ميبموج:-  

 

Zither  إغريقية يثارة  
Zodiac انظور الشولك . السوماوية األبوراج
-:اتلايل  

 
Zooarchaeology 

"Archaeozology"   احود فوروق علوم
حيوث يقووم بدراسوة ابلقايوا احليوانيوة  اآلثار

األثريةاحلفريات  أثناءاليت يعي علياا   
Zoomorphic انظور .  و مالموح حيوانيوة
-:الشلك اتلايل  

 
Zoophori  سلسلة من الزخوارف اعدة موا

شواكل أ ضتمثول حيوانوات، واكنوت توزين بعو
 الفخار ايلوناين
Zotheca  حجوورة صووغِّية ملحقووة بشووقة

إناء أولوضع تمثال  أكَب، حنية صغِّية  
Zythum بِّية مرصية  ديمة   
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 نبذة عن املؤلف
 

 

 
 

 

 

 زياد السالمني. د

ادلايبور زياد السالم  من موايلد مدينة ابلرتاء األردنية، حصل ىلع دايبوراه الفلسفة يف اآلثار من 
ج يف العم2113جامعة مانشسرت الَبيطانية اعم  ل اإلداري واألكادييم يف جامعة احلس  ، و د تدرَّ

بن طالل يف األردإ، فعمل رئيسا  لقسم اآلثار، وعميدا  لَّكية اآلثار والسياحة، ويعمل حايلا  أسيبا ا  
 .مشاراك  يف  سم اتلاريخ واآلثار يف جامعة اإلمارات العربية امليبحدة

 
ملية امليبخصصة يف جمايل اآلثار وإدارة شارك املؤلف يف العديد املؤتمرات وانلدوات اإل ليمية والعا

املصادر الرتاثية، وهل عدد من األحبا  العلمية املنشورة باللغيب  العربية واإلجنلزيية يف عدد من 
املجالت العاملية املحكمة وامليبخصصة، وصدر هل ايباباإ هما مدخل إىل تاريخ وحضارة ابلرتاء 

 .م2111دي موىس اعم ودراسة للمسكواكت الرومانية املكتشفة يف وا

 


